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ত্তানদাস। 
সিসি 

জীবনী ওটীক। সমেত 

০০ 

শ্রীরমণীমোহুন মলিক কর্তৃক 

সম্পাদিত । 

শাসটিসিসোশ 

প্রীন্বরেক্দ্রনাথ বস্থ কর্তৃক প্রকাশিত । 

কলিকাতা 
০পং স্বকিয়া প্রীট, “কালি

 কা! যক্দ্রেছ 

শ্ীশরচচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত। 

পল 8 লস পি এসির সিতাসি পাস বিন পাছি পিসির ছি ঠাসা এসি পাস সিরা সিসির সি টিসি পাস্তা তাস রী সপসিল সী জান 

মূল্য ১০ এক টাক। চাবি আন! । 



্ হা 

০০৯ 



(বজ্ঞাপন। 

জ্ঞানদ্বাসের কবিতা এবং জীবনী আজ প্রকাশিত হইল। পদ কল্পতরঃ, 

পদকল্পলতিকা, গীতচিন্তামণি, পদামৃত-সমুদ্র, গীতরত্বাবলী, ক্ষণদ গ্রভৃতি 

গ্রন্থে ২০৯টি পদ প্রকাশিত হইয়াছিল। পদসমুদ্র, লীলাসমুদ্র, পদার্ৰ 

সারাবলী, গীতকল্পতর এবং আরও ৩1৪ খানি বহু প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ 

হইতে আরও ১০০টি অপ্রকাশিত পদ্র সংগ্রহ করিয়াছি । আমি যত্ব ও 

পরিশ্রক্ণ করিতে ক্রটি করি নাই, বৈষ্ণবজগতে ইহা আদরণীয় হইলে আমি 

চরিতার্থ হইব আমার শারীরিক অন্ুস্থত1 হেতু এবং তীর্থের কাধ্যে 

ব্স্ততা প্রযুক্ত প্রুফ দেখা ভাল হয় নাই সেই জন্ত বিস্তর ভূল রহিয়। গিয়াছে। 
অনেক স্থলে ছাপার ভূলে অর্থ প্রমাদও ঘটিয়াছে। ভরসা করি পাঠক 

মহোঁদয়গণ আমাকে তজ্জন্ত ক্ষম1! করিবেন। নিবেদন ইতি। 

মেহেরপুর 

ৃ শ্ীরমণীমোহন মল্লিক । 
৫ আশ্বিন, ১৩০২ এ 
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জীবনী। 
আআওজনডিতীবি1048885জ 

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী কতক কতক প্রকাশিত হইয়াছে 
বটে কিন্তু তাহাদ্িগের জীবনী আন হয় নাই । বড়ই পরিতাপের বিষয় 
যে প্রাচীন বেষ্ব কবিদিগের জীবনী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বহুল ক্লেশ 
স্বীকার করা অনেক সমম্ন বৃথা হইয়! গড়ে। ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থে তক্তদিগের 

জীবনী যাহার পর নাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। | 

বাকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতুপপুর নামক যে একটা গগুগ্রাম আছে 
সেখানে ক্লয়েক ঘর গোস্বামী বাস করেন, তীহাধি। মঙ্গল ঠাকুরের বংশ । 
গোগ্বামী গ্রভুদের মুখে জ্ঞানদাসের জীবনী কিয়ৎ ,পরিমাণে জানিতে পারা 
যায় কিন্ত ছুঃখের বিষ তাহাতে আকাঙ্ষ। না নিটিয়। হৃদয়ে ক্লেশ উপস্থিত হয়। 

ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থ ভিন্ন;অন্ত কোন প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞানদাসের জীবনী 

পাওয়া বার না। শ্রীটৈতগ্য-চরিতামুতের আদি খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে 
জ্ঞানদাসের নাম ব্যক্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওরা যাঁয়। 

"গীতার আচার্য, শ্রীদাস দামোদর 

শহ্ধর, মুকুন্দ, জ্ঞান্দাস, মনোহর ॥* ্ 

জেলা বারভূমের অন্তর্গত,ইঙ্্রানী নামে যে দেশ আছে, যে দেশে মহাঁ- 
তারত রচরিত! মহাত্মা কাশীরাম দান বাসু করিতেন, যে স্থানের ৪ ক্রোশ 
পুর্বে একচুক্রা নগর যেখানে শ্রশ্রীহারাই...পু্ডিতের আলয়ে শ্রীনিত্যানন্দ 
মহাপ্রভু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ঘেই নগরের পশ্চিমে ছুই ক্রোশ দুরে 

 কুদুড়ু। গ্রামে বিপ্র কুলে মঙ্গল বংশে জ্ঞানদাদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তক্তিরত্বাকর গ্রন্থে তাঁহার প্রমাণ গাওয়া যায় :-_ 



রর | | জীবনী । 

“রাঢ় দেশে কীদড়া গ্রামেতে নাম হয়। 

তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয় ॥» 

বর্ধমান ও বীরভূমে অদ্যাপি “মঙ্গল ব্রাহ্মণ” নামে এক সম্প্রদায় 
ব্রাহ্মণ বাস করেন। জ্ঞানদাস মঙ্গল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 

বলয়! তাহাকে কেহ মঙ্গল ঠাকুর কেহ শ্রীমঙ্গল এবং কেহবা মদন 

মঙ্গল বলিয়া সম্বোধন করিতেন। জ্ঞানদাস শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর 

শাখাতুক্ত। 

জ্ঞানদাস শ্রীনিত্যানন্দ পত্রী শ্রীজান্বা দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া 
বৈরাগ্য ধর্মী গ্রহণ করেন। তীহার জ্ঞাতি বর্ণ ও শ্রীজাহুবা দেবীর নিকট 

মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গোস্বামী পদে অভিহিত হইয়়াছিলেন। কাদড়ায় জ্ঞান- 

দাসের মঠ অন্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে প্রতি বৎসর পৌষ ,পুর্ণিমায় 
সেখানে জ্ঞানদাসের দ্রিবসিক উপলক্ষ মহোত্সব হুর এবং তিন দিন 
মেলা হয়। | 

হুগলী জেলার অধীন বদনগঞ্জে বাবা আউল মনোহর দস নামক এক 
জন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রায় তিন শত বতপর জীবিত ছিলেন। 

সারাবলী গ্রন্থে ্রমাণ পাওয়া যায় £__ 

“আদি নাম মনোহর, চৈভন্ঠ নাম শেষ। 

আউলিয় হইয়া বুলে, স্বদেশ বিদেশ ॥” 

মনোহর দাস একজন স্ুবিখ্যাত কৰি ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেক 

বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।, তাহার গ্রন্থ সকল বদনগঞ্জ নিবাসী 

মহাপ্রভু শ্রানিত্যানন্দের পরিকর উদ্ধারণ দত্তের বংশাবতংস শ্রীযুক্ত হারাধন 
দত্ত ভক্তি নিধি মহাশয়ের পুস্তকাগারে শোভা পাইতেছে। নিধ্যাসতত্ 

এবং পদ সমুদ্র বাবা মনোহর দাসের সংগৃহীত। পদশমুগ্র গ্রস্থথানি অন্যাপি 

মুদ্রিত হয় নাই। ইহাতে ১৫০০* পদ আছে। 



জীবনী। | এ 

বাবা আউল কোন কুলে কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! 

জানিতে পার। যায় ন।। তিনি সঘীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন সাধন করিতেন। 

তিনি ঘাঘরা পরিতেন, কাচলি বক্ষে আঁটিতেন, সীথায় সিন্দুর পরিতেন। 

নিজে পদ রচনা করিয়া আক্ষেপ করিয়া? মুরলীকে সম্বোধন করিয়। 

বলিতেন 2-.. 

“শ্যামের মুরলী, হৃদয় খুবলী, করিলি সকল নাশ। 

৯. ক % 

যাহার যে রীতি, ন। ছাড়ে কখন, কহে মনোহর দাস ॥ 

পদ সমুদ্র ১৪০৪৩ 

অদ্যাপি বদনগঞ্জে বাবা আউলের সমাধি আছে। 

মনোহর দাস জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন। উদ্তয়ে সর্ধদা একত্রে থাকি- 

তেন। উভয়েই শ্রীজাহ্ুবার শিষ্য ছিলেন। ক্লোন স্থানে আহ্বান হইলে 

উভয়েই একত্রে গমন করিতেন। থেতুরীর মহোৎসবে উভয়েই একত্রে 

গমন করিয়াছিলেন। 

“শ্রীল রঘুপতি, উপাধ্যায় মহিধর। 

সুরারী, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥+ 

“নরোত্তম বিলাস।” 

থেতুরী হইতে শ্রীজাহুবা৷ দেবীর সহিত জ্ঞান্দাস শ্রীবন্দাবনে গমন করিয়া 

ছিলেন এবং শ্রীীব গোশ্বামী তথায় ইহাদিগকে অভ্যর্থন। করিয়াছিলেন। 

জ্ঞানদাস দার পরিগ্রহ করেন নাই । তীহার পিতা মাতার নাম জানিতে 

পারা যার না। তাহার জন্ম এবং মৃত্যুর সন তারিখও পাওয়। যায় ন1। 

১৬০০ শূকে বাবা আউল মনোহর গুপ্ত হন সুতরাং তাহার পূর্বে জ্ঞানদাস 

জীবিত ছিলেন স্থির করিয়া লইতে হইবে । গোবিন্দ দাস জ্ঞানদাসের 

পরবন্তী কবি। | 



(০ | জীবনী / 

মহাত্মা জ্ঞানদাস একজন স্ুবিখ্যাত পদ কর্ভা। বিদ্যাঁপতি এবং 

 চত্ডীদাসের পদ অপেক্ষা ইহার রচিত পদগুলি নিকৃষ্ট নহে। ইনি বিদ্যাপতি 

এবং চ্ভীদাসের রচিত পদগুপির ভাব গ্রহণ করিয়া তাহার অনুকরণে 

অপুর্ব পদ রচন! করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের পদ গুলি যেমন সুন্দর তেমনি 

হৃদয়গ্রাহী । পদগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা ধায় তিনি একজন পণ্ডিত ও 

স্ুরূসিক ছিলেন। ইনি অনেক গুপি ্রশ্নদূতীকাঁ পদ বচন! “করিয়া 

গিয়াছেন। আজকাল এ ভাবের পদ রচনা বড়ই বিরল। জ্ঞানদাস যে 

একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তাহার কোনই সন্দেহ নাই । 
জ্ঞানদাসের ষোড়শ গোপাল রূপ বর্ণনা অতি চমতকার। বৈষ্ণব 

জগতে জ্ঞানদাসই প্রথম এই ষোড়শ গোপাল রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
মুরলী শিক্ষার পদের তুলনা নাই। যত বার পাঠ কর! যায় তত বার এ 
গুলি নূতন বলিগ্না বোধ হয়। প্রবাস এবং মাথুর বর্ণনে জ্ঞানদাস বড়ই 
নৈপুন্য প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞানদাস অনেক অন্ুরাগের পদ রচনা 

করিয়াছেন। বলিতে থেলে জ্ঞানদাস প্রায় সকল রসের পদই রচন। 

করিয়াছেন। 

জ্ঞানদাসের রচিত পদ সম্বন্ধে সন ১৩০০ সালের ভাদ্র মাসের জন্মভূমিতে 

যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহার কতকাংশ নিষ়্ে উদ্ধৃত করিলাম-_ 

“ভাষার মধুরতার, রসের গাঢ়তায় ও ভাবের উচ্ছ্বাসে বৈষ্ণব-কবি- 
মণ্ডলীতে জ্ঞানদাসের আসন অতি উচ্চে। নাচিতে নাচিতে কথ! গুলি 
বাহির হইয়া প্রাণ পুলকিত করিয়া তুলে। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই 
সধীভাব সাধন করিয়াছিলেন । তাহারা আত্মহারা হইয়! মীর মত, দশ 
দ্রশার শ্রীমতীর সেবা করিতেন, তাহাদের রচনায় সে জন্য একটী জীবন্ত 

ভাব দৃষ্ট হয়; দেরপ আত্মহারা হইয়া এক একটী ভাবে না ডুবিলে 

কেহ মে ভাবের প্রাগাঢ়তা বুঝিতে পারে না, বুঝাইতেও পারে 



জীবনী। 1/০ 

“না। ভক্তি, বিনয় ও পাগ্ডিতয জ্ঞানদাস চৌবষ্টী মোহান্তের একজন 

হইঘ্পাছিলেন |» 

বিষ প্রিয়া পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের পঞ্চদশ সংখ্যায় যাহা 'গ্রকাশি 

হইয়াছে তাহার কতকাংশ এই-- . 

জ্ঞানদাস পদ্য রচনায় যে রূপ রপিক নাগর ও গুণের লাগর ছিলেন 

তাহাতে তাহার পক্ষে মঙ্গল কি মনোহর উপাধি অতি সামান্য কথা। 

* + জ্ঞানের কত পদ পদাবলীর অর্থ বড়ই গম্ভীর । ভাব অতি চমত্কার, 

ভক্তগণ বু চিন্তা করিয়া লিখিয়া প্রকাশ করিতেন। পদগুলি ঠিক 

গ্রহেলিকার ধরণে। * * * ভাষা এমন সরল ও -স্থুথ পাঠ্য যেন 

হীরার ধার। এখনকার কবিগণ আকাশ পাতাল ভাবিয়া স্থুকোমল ভাষায় 

পদ রচুন। করিতে পারেন না।” 

শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিবি , মহাশয় পদসমুদ্র বাছিয়া 

অপ্রকাশিত পদ্র সকল আমাকে দয়া করিয়া দিয়াছেন। তাহারই কৃপায় 

আজ জ্ঞানদাস ঠাকুরের পদ সকল প্রকাশিত হইল। ভক্তিনিধি মহাশয়ের 

ধণ এ জীবনে পরিশোধ করিতে পাঁবিব না। শ্রীহট্ট মৈন! নিবাসী প্রাণতুল্য 

শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয় কতকগুলি উপদেশ দিয়! পুস্তকের 

অভাব পুর্ণ করিয়াছেন। আমি তাহার নিকট তক্ন্য চিরকৃতজ্ঞ | জেলা 

বর্ধমানের অন্তর্গত মুস্তল নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়ক শ্রীহরি দাস মোহস্তের 

নিকট ৩টি এবং জেল! নদীয়ার অন্তঃপাতি কুমরি নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 

সীতানাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট ৬টি অপ্রকাশিত পদ পাইয়াছি তজ্জন্ত 

তাহাদের নিকটেও কৃতজ্ঞ রহিলীম। 

নদীয়। বল্লতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকার মহাশয় লীলা! সমুদ্র 

নামক বহু প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ, মিরগি নিবাসী শ্রীযুক্ত কষ্চ গোপাল 

অধিকারী পদার্ণৰ সারাবলী নামক স্বপ্রাচীন হস্ত পিখিত গ্রন্থ যুসুসেরপুরু 



টা রা টিন 

নিবাসী থপ্রণিদ্ধ জমিদার রীযু্ত বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণ বাগচি মহাশয় গীত, 

জর নামক হস্ত পিথিত গ্রন্থ আমাকে দয়া করিয়। দেওয়ান যথেষ্ট উপরূত 

হইয়াছি। আরও ৪1৫ জন মহান আমাকে হস্ত লিখিত গ্রন্থ সফল 

দিয়া ছিলেন। প্রকাশক শ্রীমান স্থরেন্ত্রনাথ বস্থু ভায়া আমার অনেক 
সাহায্য করিয়াছেন। 

মেহেরপুর 

জেল! নদীয়!। শ্রীরমণীমোহন মল্িক | 

€ আশ্বিন ১৩০২ 



ত্ঞানদাস। 

নায়িকার পূর্থরাগ। 
. গান্ধার। 0 

সহজে ননীক পুতলি গোৌরী। 
জারল বিরহ আনলে তোরি॥ 

বরণ কাঞ্চন এদশ বাণ'। 
শ্বামরি সোঙরি তৌহারি নার্ম ॥ 

শুনহ মধাব কহ তোয়। 
শমতি ন। দেই দিন রজনী রোয় ॥ 

্রীরাধা কৃষ্ণের লীলা! বর্ণন উদ্দেশে শ্ত্রীরাধাকে নায়িক! এবং শ্রীরৃষ্ণকে 
নাঁয়ক স্বোধন কর! হইয়াছে। . 

দেখিয়া বা গুণ শ্রবণ করিয়! সঙ্গমের (মিলনের ) পুর্বে হদয়ে যে রাঁগ 

লোভ হয় তাহাকে পূর্বরাগ বল। হইয়াছে। 

প্রঙ্গমের পুর্ব যেই দেখিয়া! শুনিয়।। জনমে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়।॥ 

মেই পূর্ব রাগ «* *  * *শভক্তমাল। 
১। ন্বভাবতঃ শ্রীরাধিক। ননীর পুতলি। গোরী--নুন্দরী। 
২। জারপ--জর্জরিত করিল। আনলে--অনলে। তোরি--তোমারি। 
৪। সোঙরি--ম্মরণ করিয়া। তোৌহারি--তোমার। 

€| গুনহ--গুন। কহনুঁ--কহিতেছি। তোয়--তোমাকে। 
৬1 শান্তি প্রাপ্ত হয় না। শমতি--শমত1। রোয়-স্কীদে। 



 জ্ঞানদাস। 

অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল। 
পাওুর ভৈ গেল খুতুর তুল ॥ 
ফুয়ল কবরী উরহি লোল। 
স্বমেরু উপরে চামর ডোঁল ॥ 
গলায় এ গজ মোতিম হার। 
বসন বহিতে গুরুয়! ভার ॥ 

অঙ্থুল অঙ্থুরী বলয়! ভেল। 
জ্ঞান কহে ছুঃখ মদন দেল ॥ 

স্থহই। 
অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি। 
লালস। ঘাড়ল শবদ শুনি ॥ 

-___ ২. 
১--২। বাদ্ধুলি ফুলের তুল্য অরুণ অধর ধুতুর1 ফুলের স্তায় বিবর্ণ 

হইয়] গেল। 
অরুণ-_লালবর্ণ। পাঁতুর--পাঁওুবর্। তৈ গেল--হুইয়! গেল। তুঁল__তুলা। 
৩--৪। স্থলিত বেণী বুকের উপর পতিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন 

সুমের পর্বতের উপর চামর ছুলিতেছে। স্থমেরু--পয়োধর। 
উরহি--উরসি, বক্ষঃস্থল। লোল--দোঁলিত। ডোল--ছলিতেছে। 
৫। গজমোতিম--গজমুক্তা। | 
৬। এতই ছর্বল হইয়াছেন যে বস্ত্র খানিও গুরুভার বোধ হইতেছে। 

গুরুয়াস্গুরু | ৰ ৃ 

৭। অঙ্গুলির অন্গুরী বালা হইল। ইহাতে অতিরিক্ত চিন্তা প্রযুক্ত 
শারীরিক ক্ষীণতা প্রকাশ করিতেছে। বলয়া--বাঁলা। | 
৮1 দেল-_দিল। | 
*। তুয়া--তোমার।. 



নায়িকার পূর্বরাগ । | ৩ 

কি রূপে এ রূপে দেখিয়া সেহ। 
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ ॥ 
জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ। 
অসিত চান্দের উদয় দিন ॥ 

জড়িত হৃদয়ে করত ভেদ। 

অতি বেয়াকুল করত খেদ ॥ 
পাত্র বরণ বেয়াঁধি রাধা । 

'মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা ॥ 

অব যদি তুহু মিলয় তাহ। 
গোকুল মঙ্গল সভাই গায়॥ 

জ্ঞানদান কছে শুনহ শ্যাম । 
জীবন স্ুখদ তৌহারি নাম'॥ 

স্থহই। 

রাই কেনে বা এমন. হৈল|। 
কি রূপ দেখিয়া আইলা ॥ 

৩--৪। কৃষ্ণপক্ষের চাদ যে প্রকার দিনদিন ক্ষীণ হইতে থাকে সেই 
প্রকার রজনী জাগিয়! শ্রীরাধিকার দেহ ক্ষীণ হ হী তে লাগিল। অদিত-কৃষ্ণপক্ষ। 

৬। বয়াকুল-_ব্যাকুল। 
৭1 বেয়াধি-_ব্যাধি। | এ 

৯। এখন যদ্দি তুমি তাহার (শ্রীন্াধার) সহিত মিলিত হও। অব-- 

এখন। তুহ'-_তুমি । তাহ-_তাহার সহিত। ০০০ অব যদি হু 
 মিলহ তাঁয়।”--গীত রত্রাবলী ॥ | 

১২। ন্খদ--নুখদায়ক। বিভিন্ন গাঠ--"ওখদি” শী, রঃ ব। 



৪... _ জানদাস। 

মরম কহ না মোয়। 

বেয়াধি ঘুচাব তোয়॥ 
ন! পারি বুঝিতে রীত। 
সব দেখি বিপরীত ॥ 

_সোণার বরণ তন্থু। 
কাজর ভৈ গেল জনু॥ 
নয়ানে বহয়ে ধার।। 
কহিতে বচন হার! ॥ 
ত্ঞানদাস মনে জাঁপ। 

কহিলে ঘুচিবে তাপ॥ 

বিভাস। 

চলিতে না পারে রসের ভরে । 
আলস নয়ানে অলস ঝরে ॥ 
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও। 
আন ছলে কত কথা বুঝাঁও ॥ 

১। মোয়শআমাকে। 

২। তোয়--সতোমার। 

৫--৬। সোণার বরণ দেহ যেন কাজলের স্তাক় মলিন হইয়া গেল। জন্গ--যেন। 
81 নয়ানে-নয়নে | 
৯ জাপ-জপ করে। 

১০1 পাঠাস্তর--“কহিলে ঘুচয়ে তাঁপ”--লীলা সমুদ্র । 
১৪। আনছলে--অন্ত ইলে। 



নায়িকার পৃর্বরাগ। ..€ 

না! জানিএ কিবা অন্তর স্ত্রখে। 
আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে ॥ 

 মরমে পিরীতি বেকত অঙ্গ । 
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ ॥ 
কালর বদন চমকি চাও। 
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাঁও ॥. 

কপোলে পুলক বেকত দেখি। 
প্রেম কলেবর ততহি সাখি ॥ 
জ্ঞানদাস ভাবিয় গাঁয়। 
রসের বেভার লুক1 ন। যায়॥ 

শ্রীরাগ। 

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা দিনানে। 
ন1 দেখি ন! শুনি তাঁর পদ কোন দিনে ॥ 
এবে দিন ছুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে। 
ডাকিলে শমতি ন। দেয় আখি মেলি কান্দে ॥ 
সই বড়ি পরমাদ হৈল। 
ন। জানি কি দেবত! দাঁনবে তারে পাইল ॥ গন 

৩। বেকত--ব্যক্ত। 
৪| সোয়াথ--সোয়ান্তি | | 
৫। পাঠান্তর--“কালর বদন দেখি চমকি চাও”--পদ কল্পতরু এবং 

শীত কল্পতরু॥ 

৮। সাখি-_সাক্ষী। 
১৫। বড়ি--বড়। 



জ্ঞানদাস। 

ক্ষণে ধনী চমকএ ক্ষণে উঠে কাপ। 
কর পরশিল' নছে এত অঙ্গ তাপ।॥ 
মনের যুকতি কেহ লখিতে না পারে। 
সগমদ্দ লেপই কাঞ্চন কলেবরে ॥ 

সবে এক দেখিয়া! করিয়ে পরতীত । 
কাল। নাম শুনিয়। থকিত হয় চিত ॥ 
কাল। কাল বরণ দেখিয়। ভালবাসে । 
জ্ঞানদাসে বলে কাল। কানুর ভাবে আছে ॥ 

্রীরাগ। | 
কহইতে সে! ধনী বচন না শুন। 
পহিল সম্তাষে পুছই নাহি পুনঃ ॥ 
আনপরথাই যাঁই যব পাঁশে। 
আন সম্ভাষি আন পরিহাসে ॥ 
শুন শুন মাধব তূহ' স্থচতুর । 
কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকূল ॥ 
লাজ লাজাই কহনু এক বেরি। 
যতনেহি নয়ন কোণে নাহি হেরি ॥ 

১। 

৪ । 

৬। 

৯ । 

১১। 

৯৪। 

১৫। 

চমকএস্চমকাইয়। উঠে। 

মুগমদ-কন্তূরী। লেপই-_লেপন করে। 
থকিত-_স্থগিত | 

কথা কছিলে সে (শ্রীরাধ! ) তাহ! শুনে ন।। 
আন পরথাই-_ভন্য প্রথায়, অন্ঠভাবে। যব--যখন। 
পরসন্ন-_-গ্রসন্ন। | 
লাজ লজ্জায় একবার বলিলাম। বেরি--বার। 



নায়িকার পুর্বরাগ। ঠা 

মুকুলিত করজ কুম্থম নাহি ভেল। 
হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভৈ গেল ॥ 
কুবলয়কর চীর চিকুর চিয়াব। 
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব ॥ 
অপরসে আন সঞ্ঞে প্রিয় সখী সঙ্গে । 
জ্ঞানদাস কহে বুঝল অনঙ্গে ॥ 

. ভুড়ি। 

কেনে গেলাও জল ভরিবারে । 
যাইতে যমুনার ঘাটে, সেখান ভুলিনু বাটে, 

| তিমিরে গরাসিল মোরে. ॥ 
রসে তনু ঢর ঢর, তাহে নব কৈশোর, 

আর তাহে নটবর বেশ। 
চুড়ার টালনী বামে, ময়ূর চন্দ্রিকা ঠামে, 

ললিত লাবণ্য রূপ শেষ॥ 

১। করজ--করঞ্জ। | 
৩। কুবলয়কর--পদ্মহস্ত। চীর-বন্ত্র। চিকুর--কেশ। চিয়াব-_.. 

বিস্তাস। 

৫। সঞ্ে-সঙ্গে। 
৭। গেলাড--গেলাম। 

৮। বাটে--পথে। পাঠান্তর-_*সেখানে কলঙ্ক উঠে*-..গী, ক, ত। 
৯। আমাকে মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। গরাসিল--গ্রাস করিল। 



বি | জঞানদাস। 

ললাঁটে চন্দন পাঁতি, নব গোঁরোচন! ভাঁতি, 
তার মাঝে পুণমিক চাঁন্দ। 

অলক বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ তঙ্গিম রূপ, 
কামিনী জনের মন ফাঁদ॥ 

লোকে তারে কাল কয়, সহজে সে কাঁল নয়, 
নীলমণি মুকুতার পাঁতি। 

চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদন্ব গাছেতে ঠেকা, 
ভুবন মোহন রূপ ভাতি॥ 

সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল, 
অঙ্গ কাপে থরহরি ডরে। 

জঞানদাসেতে কয়, তারে তোমার কিবা ভয়, 
| সেকি সতি বোলইতে পারে ॥ 

ভাটিয়ারী। 

আলো মুগ জানিলে যাইতাঁউন! কদন্বের তলে । 
চিত হরিয়! নিলে ছলিয়] নাগর ছলে ॥ 
রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল। 

১। পীঁতি-পঙক্তি। ভাতি--জ্যোতি। পাঠান্তর-."্নব গোরোচন। 
কাতি”-_গী, ক, ত। 

২। পুণমিক--পূর্ণিমার | চান্দ-চাদ। 
-১২। সতি--সত্য। 

১৩। মুঞ্ি-আমি | .যাইতাঙ-স্যাইতাম। 



নাকিকার পূর্বরাগ।. ৯: 

ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ। 
অন্তরে বিদরে হিয়া! কি জানি করে প্রাণ ॥ 
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদে ধান্দা। . 
তার মাঝে হিয়ায় পুতলি রইল বান্ধ! ॥ 
কটি গীত বসন রসন। তাহে জড়া । 
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোড়া ॥ 
জাঁতি কুল শীল মোর হেন বুঝি গেল। 
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণ! রহিল ॥ 

কুলবতী সতী হইয়! ছুকুলে দিনু ছুখ | 
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥ 

তুড়ি। 
(স্বপ্ন দর্শন) 

মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথ। 

শুন শুন পরাণের সই | 
স্বপনে দেখিনু যেঃ * শ্যামল বরণ দে, 

তাহা বিণ আর কার নই॥ প্র 
রজনী শাউন, ঘন দেয়! গরজন, 

রিমি ঝিমি শবদে বরিষে | 

২। বিভিন্ন পাঠ--"অন্তরে বিদরে হিয়। ফুকরি উঠে প্রাণ*-_লী, স। 
৬। কোড়া--মূল। 

৮1 পাঠীস্তর--“ভুবন ভরিয়। মোর কলঙ্ক রাহিল*_পদকল লতিকা। 

১৩। দে--দেহ। | 

১৫। শাঙন--শ্রাবন। দেক়াস্পদেবতা--মেঘ। 

ও 



জ্ঞানদান। 

পাঁলক্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥ 

শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাছুরি বোল, 
কোকিল কুহরে কৃতৃহলে। 
ঝি ঝিনিকি বাজে, ডাকি সে গরজে, 

স্বপন সেখিনু হেন কালে ॥ 

মরমে পেঠল ঘেহ, হৃদয়ে লাগল লেহ, 

ঢ 

শ্রবণে ভরল সেই বাণী। 
দেখিয়। তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত, 

ধিক রহু কুলের কামিনী ॥ 
রূপে গুণে “রসসিন্ধুণ মুখ ছটা যেন ইন্দ্র, 

মাঁলতীর মাল। গলে দোলে । 

বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেয় ছলে, 

আম! কিন বিকাইনু বোলে ॥ 
কিব। ভূরুর ভঙ্গ, ভূষণে ভূষিত অজ, 

কাম মোহে নয়ানের কোণে। 

হাসি হাসি কথ! কয় পরাণ কাড়িয়া লয়, 
ভোঁলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥ 

১। বিগলিত--স্মলিত। ূ 

২। মনের আনন্দে নিদ্রা! ধাই। 

৩। শিখরে_ৃক্ষাগ্ে। শিখও-ময়ুর। দাছুরি-_-ভেক। 
৫। পাঠাত্তর--“ডাছকি সঘনে গরঞজে”-_হ, লি, পু। 
৭ 

১১ 

১৪ 

। পৈঠল--প্রবেশ করিল। লেহ--গ্রীতি। 

। পাঁঠান্তর--”মুখ ছটায় নিন্দে ইন্দু”--লী, স। 

| "আমাকে ক্রয় কর আমি তোমার নিকট বিক্রীত হইলাম” বলে। 



নায়িকার পূর্বরাগ। 

রসাঁবেশে দেই কোল, মুখে না নিঃসরে বোল, 
অধরে অধর পরশিল। 

অঙ্গ অবশ ভেল, . লাজ ভয় মান গেল, 

জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥) 

তিরোতা- ধানশী। 

যত রূপ তত বেশ, ভাবিতে পাঞ্জর শেষ, 

পাপ চিতে মিবারিতে নারি । 
কিয়ে যশ অপযশ, না ভায় গৃহবাস, 

তিল আধ পাশরিতে নারি ॥ 

মাথায় করি কুলডালা, ঘুচাব কুলের জ্বালা, 
তবহু' পুরব মন সাধে। 

প্রসন্ন হইবে বিধি, সাধিব মনের সিদ্ধি, 
যবে হবে কানু পরিবাদে ॥ 

কুল ছাড়ে কুলবতী, সতী ছাড়ে নিজ পতি, 

সে যদি নয়ানের কোণে চাঁয়। 

স্বরূপে দড়াঁইন্ু মন, জাতি যৌবন ধন, 
নিছিয়। ফেলিব শ্যাম পায় ॥ 

মনেতে করিয়। সাধ, যদি হয় পরিবাদ, 

যৌবন সফল করি মানি। 
জ্ঞানদাসে কয়, এমত যাহার হয়, 

ত্রিভুবনে তাহার নিছনি ॥ 



পা | ১২.  জানদাস। 

স্হই। 

কিশোর বয়স, মণি কাঞ্চনে আভরণ, 
ভালে চূড়া চিকণ বনাঁন। 

হেরইতে রূপ সায়রে মন ডুবল, 
বহু ভাগ্যে রহল পরাণ ॥ 
সখিহে পেখনু পম্থকি মাঝ। 

হাম নারী অবলা, একল]! পথে যাইতে, 
বিছুরল সব নিজ কাঁজ॥ 

নয়ান সন্ধান বাণে, তন্ন জর জর, 
কাতর বিনি অবলন্ে। 

বসন খসয়ে ' ঘন, গুলকে পুরল তনু, 
পানি না পুরলু কুম্তে॥ 

.. ঘর নহে ঘোর যেন, জাগিয়ে স্বপন হেন, 
আরতি কহনে না যাঁয়। 

জ্ঞান দাস কহে, মনে অনুমানিয়ে, 
বাপ করব নীপ ছাঁয়। 

কলা 

৪। পাঠান্তর--“পুণ্যে পুণ্যে রহল পরাণ”--হ, লি, পু। 
৫€। পেখন--দেখিলাম। পন্থকি_-পথের। 
৭। বিছুরল-_ভূলিয়। গেলাম । 

১৩। আরতি--আশক্তি। 
১৫। নীপছায়--কদম্ব বৃক্ষ ছায়ায়। 



নায়িকার পূর্বরাগ। এ 

সোহিণী। 
চিকণ কাঁলিয়। রূপ, মরমে লাগিয়াছে, 

ধরণে না! যায় মোর হিয়া। 
কত চাদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিয়াছে, 

ন1! জানি তায় কত স্বধা দিয়া ॥ 
অধরের ছুটী কুল, জিনিয়া বান্ধুলি ফুল, 

হাসি খানি মুখেতে মিশায়। 
নবীন মেঘের কোরে, বিজুরী প্রকাশ করে, 

জাতি কুল মজাইল তায়॥ 
ভূর যুগ সন্ধান, কামের কামান বাণ, 

হিহ্নুলে মণ্ডিত ছুটী আখি। 
অরুণ নয়ান কোণে,  চাঁঞাঁছিল আমা পাঁনে, 

সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি ৪৮ 
যমুনার ঘাটে হইতে, উঠিয়া আসিতে পথে, 

সখি, কিবা অপরূপ তনু। 
জ্ঞানদাসেতে কয়, ধুই যে স্থময়, 

গোঁকুলে নন্দের বাল! কানু ॥ 

ভ্ীবাগ । 

দেইখা আইলাম তারে সই দেইখা আইলামতারে। 
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে ॥ঞ্জ. 

৭। কোরেস্কোলে। 

১১। চাঁঞাছিল--চাহিয়াছিল। 

১৭। দেইখা-দেখিয়।। 



১৪ জ্ঞানদাস। 

বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া । 
[উপরে ময়ুরের পাখা বাঁমে হেলাইয়া ॥ 

কালিয়া! বরণ খানি চন্দনেতে মাখা । 
আম। হৈতে জাতি কুল নাঁহি গেল রাখা ॥ 
মোহন মুরলী হাতে কদন্ব হিলন। 

দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥ 
গৃহ কর্ম করিতে আল্যায় সব দেহ। 
জ্ঞানদাম কহে বিষম শ্যামের লেহ ॥ 

(বিউটি 

বরাড়ী | 

নিতি নিতি আমি যাই, এমন কভু দেখি নাই, 
কি খেনে বাড়াইনু পা জলে । 

গুরুয়া গরব কুল, নাঁশয়িতে কুলবতী, 
কলঙ্ক আগে আগে চলে ॥ 

বড়ি মাই কি দেখিনু যমুনার ধারে। 
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো, 

বিকাইনু তার আখি ঠারে ॥ গু 
শ্যাম চিকনিয় দে, রসে নিরমিল কে, 

প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি। 

১। বান্ধ্যাছে--বীধিয়াছে। 

৭। আল্যায়--আলাইয়।। 

১১। গুরু কুল গর্ব। 

১৭। দাঁপুনি--দর্পন। 



নায়িকার পূর্বরাগ। ১৫ 

ভুবন বিচিত ঠাম, দেখিয়া কীপয়ে কাম, 
কান্দে কত কুলের রমণী ॥ 

না জানি না! শুনি তায়, সেবা কোন দেবতা য়, 

তেঞ্ি সে তাহার হেন রীত। 

জ্ঞানদাসেতে কয়, না করিলে পরিচয়, 

কে জাঁনিবে তাহার চরিত ॥ 

তুড়ি। 

নখিছে কি পেখনু নীপ মূলে ধন্দ। 

একে সে বরণ কাল, বিবিধ বিনোদ মালা, 

| লাবগ্যে ঝুরয়ে মকরন্দ ॥ 
ভবজ অনুজ রথ, ত1 তলে বিনত! স্ৃত, 

কোরে কুমুদ বন্ধু সাজে। 

১। বিচিত--বিচিত্র। | 

৭। সথি? কদন্ব বুক্ষতলেকি আশ্চর্য রূপ দর্শন করিলাম। নীপ 
মুলে--কদন্ব তলে । 

৮--৯। একটা কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বিবিধ বিনোদ মাল! ধারণ করিয়া আছেন 
তাহার লাবণ্য দেখিয়া অলিকুল 'ঝুরিতেছে। পাঠান্তর--“এক বরণ 
কাঁলা”--পদ সমুদ্র। “একে ত চিকণ কাঁলা।*স্ষলী, স। 

১০। ভবজ--মহাদেব পুত্র (গণেশ )। ভবজ অন্মজ-্-গণেশের অনুজ 
( কার্তিকেয় )। ভবজ অনুজ রথ--কার্তিকেয়র বাহন (ময়ূর )। বিনতা 
নুত--অরুণ। ( আরক্তিম চ্ষুদ্বয়ের বর্ণনা) 

১১। কোরে অর্থাৎ মাঝখানে (ললাট দেশে )। কুমুদন্ু--চন্তর। 



১৬ জানদাস। 

হরি অরি লমিধানে, অলি রস পুরে বাঁণে, 
রমণী মুনির মন বান্ধে ॥ 

খগেক্দ্র নিকটে বসি, রসেন্্র বাজায় বাঁশী, 
যোগীন্দ্র যুনীন্দ্র মূরছায় 

কুন্তির নন্দন মূলে, কশ্যপ নন্দন দোলে, 
মনমথ মনমথ তায় ॥ 

জলধি স্থতা পতি, তা তলে যার স্থিতি, 
সে কেন যমুনার জলে ভাসে । 

শচিপতি রিপুহ্ৃতা, বাহন বিজুরী লতা, 
রূপ নিরখয়ে জ্ঞানদাসে ॥ 

হহোরতকগহাজারজত$ , হ 

স্থহই। 

তরু মুলে কি রূপ দেখিনু কাল] কানু। 
যেরূপ দেখিন্থ সই, স্বরূপে তোমারে কই, 

জল ভরিতে বিসরিণু ॥ 
3:22] 3 

১। হরি অরি--ভেকের শক্ত অর্থাং সর্প। (জ্রর বর্ণনা)। ত্র যুগ 
অলি স্বরূপ বাণ নিক্ষেপ করিতেছে। 

৩। থগেন্্র_গরুড়। গরুড়ের নাসিকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 
নাসিকার নিয়ে বাশী ধারণ করিয়া রমেন্দ্র'তাহ। বাজাইতেছেন। 

৫ ॥ কুস্তীর নন্দন-্কর্ণ। কশ্তঠপ নন্দন--কুগডল। 
৬। বিভিন্ন পাঠ_-“মন মোর মূরছিত তায়”--লী, স। 

৭।  জলধি স্থতাপতি-_-লক্মীপতি--প্রীকুষ্চ। যাঁর--কমলের। 
ন। শচিপতি (ইন্দ্র)। 
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একে সে কালিন্দী কুল, ত্তর্িভঙ্গীম তরু মূল, 
সজল জলদ শ্যাম তনু । 

জল ভরিয়া যাঁই, ফিরিয়া ফিরিয়। চাঁই, 
হাঁসি হাসি পুরে মন্দ বেণু ॥ 

জল ফেলিয়! যাই, ঢোক লাজে ভয় পাই, 
কি করিব কিবা লয় মন। | 

জ্ঞানদাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়, 

ভজি গিয়া ও রাঙ্গা চরণ ॥ 

শ্রীরাগ ৷ 

রাজিত চিকুর উপরে, নব মালতী 
অলিকুল অলকাঁর পাশে।, 

মলয়জ মাঝে, সাঁজে মৃছু স্বগমদ, 

তরুণী নয়ন বিলাসে ॥ 

সজনি কি পেখনু শ্যামর চান্দে। 

তপন তনয়! তীরে, তরু অবলম্বনে, 
তরুণ ত্রিভঙ্গীম ছান্দে ॥ ক্র 

৪। পুরে-_নিনাদ করে। 

৯। প্াজিত--শোভিত। 

১২। তরুণী--যুবতী। 

১৩। শ্যামর চান্দে--গ্তাম চাদে। 

১৪1 তপন তনয়াস্্ষমুনা | 

৩ 



জ্ঞানদাস। 

ও মুখ মণ্ডল, ও মণি কুগুল, 
গণ্ড উজোর ভেল কিরণে। 

ইন্জ নীলমণি, মুকুর উপরে জনি, 
করু অবলম্বন অরুণে । 

তরুণ তারাঁবলী, অনিবার ঝলমলি, 
| উরে গজ মোতিম হারে। 
জ্তানদাস কহত, ধটি অঞ্চল, 

বিজুরী ঘন আন্দিয়ারে ॥ 

শ্রীরাগ। 7 
শ্যাম রূপ দেখিয়া. আকুল হইয়া, 

হুকুল ঠেকিলাম হাঁতে। 
ভূবন ভরিয়া, অপযশ ঘোঁষণা, 

নিছিয়া লইন্কু মাথে॥ 
সজনি কি আর লোকের ভয়। 

ও চাদ বয়ানে, নয়ান ভুলল, 
আর মনে নাহি লয় ॥ঞ্ 

অপযশ ঘোষণা, যাক দেশে দেশে, 
সে মোৌর চন্দন চুয়। 

শ্যামের রাঙ্গা পায়, এ তনু সঈঁপেছি, 
তিল তুলসী দল দিয়! 

| 

৩। 

৫। 

উজৌর--উজ্জল। ভেল--হইল। 
মুকুর--দপন। জনি--যেন। 
তারাবলী--নক্ষত্র সমূহ। 
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কি মোর সরম, ঘর ব্যবহার, 
তিলেক না সছে গায়। 

ত্ভানদাঁস কহে, এ তনু নিছিনু, 
শ্যামের ও রাঙ্গা পায় ॥ 

মল্লার | 

"সই কি আর কথার বাদে। 
মো পুনি ঠেকিয়া গেনু ও নয়ন ফাঁন্দে ॥ 
কুন্দে কুন্দাইল দেহ বিদথু বিধি। 
বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি। 
চুড়ায় চন্দ্রক দিয়া কুন্দ মল্লিকা । 
চান্দের অধিক মুখ চান্দের চন্ট্রিকা ॥ 
আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে। 
পাষাণ মিলিয়! যায় ও মধুর বোলে । 
নীলমণি হেম গায় মুকুতা সিচনি। 
আই আই মরিয়া যাই রূপের নিছনি ॥ 
কালা পাট গলে দোলে কটিতে প্রবাল । 
তমাল শ্যাম সুতে নব গুপ্তা মাল। 

শপ পপ সপ পপি শশীীপিপপীপি পাকি শা পোসা পপ্ীসপী পাপাপ স্পা িপাপপপপাশাা 

€ | 

৬ । 

১৯৬৩। 

বাদে--প্রতিবাঁদে । 

মো--আমি। টিনা | 

সথতে--সুত্রে। 



২৩ | জ্ঞানদাঁস। 

শাসা স্থলে দোলে কত মূলের মুকুতা। 
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃকভানু স্তা ॥ 

ইমন। 
কি মোহন নন্দ কিশোর। 
হেরইতে রূপ মদন মন ভোঁর। 
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথাঁর। 
জলদ-পটল বরিখত রসধাঁর। 
মুখে হাসি মিশা বাঁশি বায়। 
রমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতাঁয় ॥ 
গলে গজ মোতিম মাল। 
করিবর কর কিয়ে বাহু বিশাল ॥ 
কুলবতী পরশ না পাই। 
অন্ুখন চঞ্চল থির নাহি তাই ॥ 
শুনিতে বচন স্ধা খানি। 
জ্ঞানদানদ আশ করত সেই বাণী॥ 

৮ র্াঁ র্শ৫:৫77-7 
১। মূলের--মূল্যবান। | 
২। বৃকভান্গ স্তা--বৃকভান্গ রাজার কন্ঠ।-_-স্ত্ীরাধিক1। 
৫।| বিথার--বিস্তার। 
৬। জলদ পটল--মেঘ সমৃহ। বরিখত--বর্ষণ করে। 
৭। বায়--বাজে। 

১০। কিয়ে--কিবা। 
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ইমন | 
শ্যাম রূপ হিয়ার মাঝে জাগে। 
কত অনুরাগিণী ঝুরে অনুরাগে ॥ 

কিয়ে রূপ মনোহর রাঁয়। 

যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধাঁয়॥ 
এ রূপে আছে কি মাধুরী। 

মদন মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি॥ 
'তাহে আর ধরে নানা! বেশ। 
কি করিবে যুবতী মজিল সব দেশ ॥ 

রূপে আছে ওষধ মোহিনী | 
পরাণে পরাঁণ সহ করে উমতিনী ॥ 
তাহে হাসি কয় কথ। খানণি। 

অমিয় রমিয়। বিধুর পড়িল অবনী ॥ 

জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি। 

কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রমিক মণি॥ 

গান্ধার | 

সজনি মুরতি পিরীতি বরদাতা। 

প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ, স্থখ সায়র নায়র, 
নিরমিল ধাতা ॥ কর 

১০। উমতিনী--উন্াদিনী। রি ৫০৫. বনী 
১৬। সুখ সায়রস্নৃখ সাঁগর। নায়র--নায়ক॥। ৯০ 5৪ ) 



২২ 

€। 

১৬। 

১৩। 

১৪ । 

জ্ঞানদাস। 

রূপ দেখি আঁখি, না পালটি গো, 
মন অনুগত নিজ লাভে । 

অপরশ দেহ, পর সখ সমপদ, 
শ্যামর সহজ স্বভাবে ॥ 

লীলা লাবনি, অবশী অলঙ্কর, 
কি মধুর মন্থর গমনে। 

লহু অবলোকনে, কত কুল কাঁষিনী, 
শুতল মনসিজ শয়নে॥ 

অলখিতে হৃদয়ক, অন্তর অপহর, 
পাঁশরিণ না হয় স্বপনে । 

জ্ঞাদাস কহে, . তব কৈছন হয়ে, 
তন্গু তনু যব হয় মিলনে ॥ 

গান্ধার। 

মন্দির মাঝে, বৈঠল বর হুন্দরী, 
দিনকর ছুপর ঠানে। 

যব হাম পুছল, পিরীতি সম্ভাষণ, 
তপ্রম জলে ভরল নয়ানে ॥ 

লাবনি--লাবণ্য। 
পাঁশরিথ__পাঁশরিতে-_বিন্থৃত হইতে । 

'পাঠাত্তর--"মিজ ঘর মাঝহি”-_গীতচিস্তামণি। 
দিনকর--হ্ধ্য। ঠানে--স্থানে। 

ট
ি
ট
ি
 

রর হাতা নর ০৬ উই 



নায়িকার পুর্বরাগ। ২৩ 
মাধব ! তুয়া অন্ুরাগিণী রাধ!। 

তুয়।৷ পরমসঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত, 
না! মানয়ে গুরুজন বাধা ॥ 

ভাঁবে ভরল তনু, পুনঃ পুন কম্পিত, 
পুনঃ পুন শ্যামরি গোরী। 

পুন পুছত, পুন দ্বিগ নেহারত, 
ভূয়ে শুতয়ে পুনঃ বেরি ॥ 

ফুয়ল্ কবরী; উরহি লোটায়ত, 
কোরে করত তুয়া৷ ভানে। 

জ্ঞানদাস কহ, তুহু ভালে দমঝত, 
কোন করব চিতে আমে ॥ 

ধানশী | 

হাম যাইতে পথে ভেটিল গোরি। 
তুয়। পরথাব কয়ল কু থোরি ॥ 
সজল নয়নে ধনী মঞঝ্ু মুখ হেরি। 
আরতি রহল কহুব পুন বেরি। 

২288২৩০৮৯৮2: ২১১: ৬. 
৭। তুয়ে--ভুমিতে। পাঠাত্তর--“তুয়ে শুতয়ে কত বেরি”--গী, চি, ম। 

বেরি--বার। 

৮। ফুয়লস্-স্থলিত। 

৯ ৃ ভানে--ভ্রমে। 

১১। বিভিন্ন পাঠ--"কোঁন করব পরমানে*--গী, চি, ম। 
১৩। পরথাব-্প্রভাব। থোরি--অল্প। 



৪ হিরা | 

শুন শুন মাধব নিজ গুণ ভাগ । 
রাই কমলিনী তোহে এত অনুরাগ ॥ প্র 
পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ। 
নীপ নিকরে কিয়ে পুজন অনঙ্গ ॥ 
অধর গুখায়৷ দীঘল নিশাস। 
জন্ু অনুরোধে ঝাপল. নিজ বাস ॥ 
কত কত ভাব পেখনু হাম তাই। 
ধনি ধনি তুহু ধনি রসবতী রাই ॥ 
ধাতা বিদগধ এছন সাজ । 

জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাঁজ॥ 

শ্রীরাগ। 

হামি রহল করে বয়ম ঝাপাই। 
মধুর সম্ভাষণ মধুরিম চাই ॥ 
আন দিন শ্রবণে না দেই পরথাঁব। 
আজু আপনে ধনি কহিলি স্তধাব॥ 
শুন শুন মাধব উলমিত অঙ্গ। 
কমলিনী কয়ল তুয়া পরসঙ্গ ॥ গ্রু 
শুনইতে তৈখনে যো করুচিত। 

কাছে কহব কে" যাবে পরতীত ॥ 
-___- ১777) 882 

৪। নিকর--সমূহ। 
:৮। ধনি ধনি--ধন্ত ধন্য ।-. 



নায়িকার পৃর্বরাগ। ২৫ 

এত দিনে জাঁনলু সিদ্ধি ভেল কাজ। 
দুরে গেল দুঃসহ দ্বিগুণ মধুলাজ॥ 

লোচন লোর লুকায়লি গোরী। 
পুলক প্রচুর কয়লি ধনী চোরি॥ 

শুভ ভেল অশুভ গেল সব দূর। 
জ্ঞানদাস কু মনোরথ পুর ॥ 

শ্রীরাগ । 

কান্থুক এছন বাত। 

শুনি সখী অবনত মাথ॥ 

কছু না কহল ফেরি। 

লোরে পন্থ না হেরি। 
মলিন বদন ভেল। 

ধীরে ধীরে চলি গেল॥ 

আওল রাইক পাশ । 
কি কহব জ্ঞানদাস ॥ 

৩। লোচন লোর--অশ্রজল। 

৫। পাঠাস্তর--*গুভ ভেল অণ্ডত গেল বহু দূর”--+লী, স। 
৭--৮। কান্ুর প্রকার কথ। শুনিয়া! সী অবনত মুখী হইল। 

৯। কছু--কিছু। ফেরি--ফিরিয়া | 



নায়কের পুর্থরাগ। 

ধানশী। 

নরম সিনান সমাপয়ি সুন্দরী, 
মন্দিরে হলু সখী সাথ। 

নিরজন জানি, কান তহি উপনীত 
সহচর সবল সাঙ্গাত॥ 
দেখবি মোহন গোকুল চন্দ। 

রাঁধা রসবতী, রসিকা শিরোমণী, 
শব পরিচয় অনুবন্ধ ॥ 

সহচরী পাশে, হাদি হরি পুছত, 
স্বরূপে কহবি বর রামা। 

রমণী সমাজে, গিজবর গাঁমিনী, 
এ ধনী কে অনুপাম!? 

০৮০১ 

১। সিনান--লান। সমাপয়ি--সমাপন করিয়া। মুদরী--্রীরা ধিকা। 
২। পাঠাত্তর--“মন্দিরে চলু সখী সাথ*--লী, র। 

তহি-্তথায়। 

৪। স্ুবল--্রীকৃষ্ের প্রিয় সখা। 
৭ অন্ুবন্ধ-্উপক্রম, আরম্ত। 
৯। রামা--নন্দরী নারী । 

৩ 



নায়কের পুর্বরাগ। ২৭ 

সরম সম্বাঁদ, সন্বোধই সহচরে, 
কনক দাঁম রুচি গোরী । 

মাঝহি মাঝ, বিরাজই ও ধনী, 
বৃকভান্ু কিশোরী ॥ 

শুনইতে নাম, প্রেমে পরিপুরল, 
মাধব অমিয়া সিনান। 

জ্ঞানদাঁস কহে, আর কি বিছুরয়ে, 
নিশি দ্বিশি ধরণ ধেয়ান ॥ 

সে ঞ৩এঠে 

ধানশী। 

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল। 

অঙ্গ মোড়ি পদ ছুই তিন গেল॥ 
পাঁশ উদাদল পালটি নেহারি। 
তাঁহি চলল মন বাহ পসারি ॥ 

আজু পেখনু মুগ্রি বিদগধ নারী। 
মদন বাঁণ কত গেলি উভারি ॥ & 

কেশ বিথারল পিঠহি লোল। 
মাথ আধ পর রহল নিচোল।॥ 

২। দাম--সমুহ। রুচি--দীপ্তি। 

১১। উদ্রাসল--অনাবৃত করিল। 

১২। পসাঁরি_-প্রসারণ করিয়!। 
১৩। বিদগধ--ন্ুরমিক।। 

১৬। নিচোল--অঞ্চল। 
“তিতিল নিচোল তার নয়নের জলে।” কৃতিবাস। 



৮ 

১। 

২ 

৩। 

১৮ 

ূ | জানদাস 1 

পহিরণ পুনহি ঝাঁড়ি নীবিবন্ধ। 
তব ধরি নয়ানে রহল কিয়ে ধন্দ॥ 
চাতুরী কতএ কয়ল মধু আগে। 
জীউ রহল আজু বড় পুনভাগে ॥ 

_কহইতে কি কব কহয়ে না পারি। 
জ্ঞান কহ এ বড়ি বিদগধ নারী॥ 

(ইরজেজতেতারতরা 

_. বরাড়ী। 

এ সখি এ সখি বুঝই না পারি। 
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী ॥ ঞ 
রস পরসঙ্ঈ গুনই স্খ পায়। 
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যায়॥ 
আধ আধ চাহি যাই পদ আধা। 
রস. পরসঙ্গে শুনই বহু সাধ! । 
হামরা ছু জন পথে একু মেলি। 
স্বজান জন সঞ্ঞে করু আন কেলি ॥ 
যব কছু পুছয়ে উতর না পাব। 
অধরক পাঁশ হাস পশি যাব॥ 
এ্ছন রমণী দৈবে দেল সঙ্গ। 
বিহি উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ ॥ 

পহিরণ--পরিধান। 
তবধরি--সেই অবধি। 
কতএঞসকত। 

উদ্গীম--উদগ্রীব।. 



নাঁয়কের পূর্বরাগ। ২৯, 

উহদে লাজ বশ হামার ত লাঁজ। 
জ্ঞানদাস কহ দূরে রু কাজ ॥ 

০ 

ধানশী। 

খেলত নম! খেলত লোক দেখি লাঁজ। 
হেরত না হেরত সহ্চরী মাঝ 
বোলইতে বচন অলপ অবগাই। 
হাঁসত ন1 হানত মুখ মুচুকাই ॥ 

এ সখি এ সখি দেখলু নারী । 
হেরইতে হরখে হরল যুগ*চাঁরি ॥ & 
উলটি উলটি চলু পদ ছুই চারি। 
কলসে কলসে জন অমিয়! উঘারি ॥ 
মনমথ মন্ত্রি আগোরল বাট। 
চকিত চরিত পু বহু রসহাট ॥ 
কিয়ে ধনী ধাত। নিরমিল তাঁই।. 
জগ্মাঁহা উপমা কব না পাই । 
পরসে পুছলু হাঁম তাকর নাম। 
জ্ঞান দাস কহব রসিক সুজান ॥ 

প্প্্পপীপিশি ৭ পেত পাপা পপপাপিপ্পপ পাপ পাশা শশী তি ক পপি পাপ সা শীীশাাাশ্পীশীশপিশিশিিশিপিপিশেীস শিস 

৫। 'অবগাই--( অবগ্রাহ ) বিশ্রাম। 

১৪। জগমাহা-জগতের মধ্যে । 



৩০ 
জ্ঞান দাগ 1 

 পঠমঞ্জরী। 

জনি শুনি মনে হোয়ল আনন্দ | রাই হ্থধামুখী, মোহে এত অনুরাগী, 
মিলন করহ পরসঙ্গ ॥ ঞ 

পরসে শুননু হাঁ, রূপে গুণে অনুপাম, 
তাহে রহল মন লাগি। 

তুই হচতুর ধনি,। মোয় অনুকূল জানি, 
যব পুন হয় মোর ভাগি॥ ্ 

ওই দিবস_-খন, হোয়ব স্থলখন, 
মোহে মিলব ধনি রাই। 

সোতনু পরশঞ্জে, তাঁপ সব মেটয়ে, 
তৰ হাম জীবন পাই। 

এছন নাগর বচন শুনি কাতর, 
দিঠে ভেল ছলছল লোর। 

কানু পরবোধি, তুরিতে ধনি চললহ, 
_ জ্ঞানদাস চলু ভোর॥ ৮০০০০ নিন 

১০। পরশঞ্ঞে-স্পর্শ করিয়া। 



রীকুষ্ণের আগুদতী। 

তিরোতা । ধানশী। 

শুন শুন গুণবতি রাই। 
তে! বিন্ু আকুল কাহাই ॥ ক 
সো তুয়া পরশক লাগি। 
ছটফটি যামিনী জাগি। 

' খীন তনু মদন হুতাশে | 
ত্য উতপত শ্বাসে। 

চিত গুলি সম দেহ। 
মরম না! বুঝয়ে কেহ ॥ 

পুছিতে কহয়ে আঁধ ভাঁখি। 
নিঝরে ঝরয়ে ছুন আখি ॥ 
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার। 

করহ গমন উপচার ॥ 

২। পাঠাত্তর--“তোহে বিন্ু আকুল পাপ সমুদ্র। 
৬। উতপত--উত্তপু। 

,১২। উপচার--মজ্জা। 



গোষ্ট বিহার । 

তুড়ি। 

গোপাল যাবে কি ন' যাবে আজি গোঁঠে। 
এক বোল বলিলে, মাঁমরা চলিয়া যাই, 

গোঁধন চলিয়া গেল মাঠে ॥ফ 

উচ্চণ্ড দেখিয়া! বেলা, ডাকিতে আইনু মোরা, 
যতেক গোঁকুলের রাখ জান। 

একেল। মন্দির মাঝে, আছ তুমিবন্বোন কাজে, 
" এ্রক্যোমার কোন্ ঠাকুরার্ণঠ 

“বদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই, 
যাইতে কেমতে প্রাণ ধরি। 

না জানি কিগুণজান, সদাই অন্তরে টান, 
তিল আধ না! দেখিলে মরি ॥* 

মাথেতে ছিদন দড়ি, হাথেতে কনক লড়ি, 
বার হইল। বিহারের বেশে । 

সকল বালক লৈয়া, . যমুনার তীরে যাইয়া, 
জ্ঞান দাস-ছিল তার পাছে। 

নি 2৬০৯৯৪৬০৯০১১৯০৯১৬৬১৫৬১০, 

৪1 উচ্চও--প্রচণ্ড; ছুরস্ত। 
৭। এ তোমার কেমন বড় মানুষি। 



গোষ্টাবছার। ১ ৪ সি 

ভাটিয়ারী। 

সাঁজ সাজ বলিয়। পড়িয়া গেল সাড়া | 
বলরামের শিঙ্গাতে সাঁজিল গোয়ালপাড়া ॥ 
হাম্ব। হাঁন্।! রব যে উঠিল ঘরে দ্বারে । 
সাঁজিয়! কাঁচিয়া সভে হইল! বাহিরে ॥ 
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজ পথে । . 

গোধন লইয়। নবে চলিলা এক সাথে ॥ 
চারি দিগে নব শিশু মধ্যে রাম কানু । 

কাচনি পাঁচনি কার হাতে শিক্ষা বেণু॥ 
সভার সমান বেশ বয়েন এক-ছান্দ। 

তারাঁগণ বেড়িয়া চলিল। শ্যাম চান্দ ॥ 
ধাইয়। যাইয়া! কেহ ধেনু বাছুড়াঁয়। 
জ্ঞান দাস এক ভিতে দীড়াইয়1 চাঁয় ॥ 

মঙ্গল। 

বাকুয়। পাঁচনি হাতে, রঙ্গিয়া রাখাল সাথে, 
বাহির হৈল। রোহিণী নন্দন | 

শিঙ্গা দিয়! টাদমুখে, উভ করি দিল ফুকে, 
্ শিঙ্গা রবে ভেদিল গগন ॥ 

১১। বাহ্ড়ায়--ফিরায়। 
১৫। উভ করি--উচ্চ করিয়া । 

৫ 



[৩৪ | . জ্ঞানদাস। 

পরিধান নীল ধটি, গলে শোঁভে হেম কাঠি 
কোটি চন্দ্র জিনিয়া! বদন। 

আকর্ণ শোভিত ঠা, আঁখি যুগ ঘুর্ণমান, 
 শোভে কত রতন ভূষণ ॥ 

এক কাণে কোকনদ, দেখিতে লাগয়ে সাধ, 
আর কাণে মকর কুগল। 

জিনি মদ মত্ত হাতী, গমন মন্থর গতি, 
ধরণী করয়ে টউলমল। 

বাহির হৈলা বলরাম, ন] দেখিয়া ঘনশ্যাম, 
প্রেমে ছল ছল ছুনয়ান। 

জ্ঞানদাসেতে কয়, মিলিয়৷ রাখাল ময়, 
মাঝে করি নন্দের নন্দন ॥ 

মঙ্গল। 

যমুনা তীরে, ধীরে চলু মাধব, 
মন্দ মধুর বেখু বায়। 

ইন্দু বরণ,  ব্রজ বধু কামিনী, 
স্বজন সা বনে ধায় ॥ 

১১--১২। পাঠাস্তর-“জ্ঞানদাস কয় ভালে, মিলিল। রাখান মাঝে, আগে করি নন্দের নন্দন।* গী, ক, ত। 



খোধাৰার। ৩৫. 

অতমি কুস্থম হিমকর। 
ইন্দ্র নীলমণি, উদরে মরকত, 

শিখি চূড়া অহিবর ॥ 
গোধূলি ধুসর, বিশাল .বক্ষস্থল, 

গো ছাদ রজ্জু করে। 
দেখি অপরূপ, রূপ মনোহর, 

তান দাসের জ্ঞান হরে ॥ 

মঙ্গল । 

রবীন মেঘের “ছটা, জিনিয়া বরণ ঘটা, 
ভালে কোটি চন্দনের চাদ । 

শিরে শিখি শ্রীথণ্ড, ঝলমল করে গণ্ড, 
মুখমণ্ডল মোহন ফাঁদ ॥ ৮ 

রাম কানু দেহে, ভুবন মোহন বেশে, 
বনে যায় গোধন লইয়া । 

শিঙ্গা। বেগু লাখে লাখে, বাজায় ব্রজ বালকে, 
ডাকে মতে সাউলি বলিয়! ॥ 

সোণার নুপুর তাড় বালা, আপাদ লম্বিত বনমালা, 
রঙ্গে সব সঙ্গে শিশু ধায়। 

১। অসিত অন্বর--কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। সরসীরুহ--পল্স। 

২। হিমকর--চন্দ্র। 



জানদাস। 

ধড়ার অঞ্চলা চলে, . ঘণ্টার ঘন রোলে, . 
| ভাব ভরে কেহ মাচে গায় ॥ 
ধ্বজবজ্ঞাঞ্কুশ চিহ্ু, রহি ষায় ভিন্ন ভিন্ন, 

তাহে অলি বসি করে গান। 
জ্ঞান দাসেতে বলে, কি আনন্দ যমুন! কুলে, 

হেরি ছুই ভাইর বয়ান। 
৩ 

ভুড়ি। 

গিরিধর লাল, গিরিপর খেলল, 
তরু হেলন পদ পঙ্কজ দোলনীয়।। 

অতি বল স্ত্রবল ".. মহাঁবল বাঁলক, 
_ কান্ধে ছান্দ করে ভাঙ দোহানিয় ॥ 

গিরিবর নিকট, খেলত শ্যাম স্থন্দর, 
ঘুর্ণিত নয়ন বিশাল। 

_নৌতুন তৃণ, হেরিয়া যমুনা তট, 
চঞ্চল ধার গোপাল ॥ 

সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে নন্দ নন্দন, 
উপনীত যমুনা তীর। | 

পাচনি বেত্র বাম কক্ষে দাবই, 
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর ॥ 

১*। স্কন্ধে ছাদ এবং হাতে দোহন করিবার ভীাড়। 
১৭। দাবই--চাপিয়। রাখির]। 



গোষ্ঠবিহার। ৩৭ 

প্রিয় শ্রীদাম। স্বদাম মধুমঙ্গল, 
তীরে রহি হেরত রঙ্গ । 

শ্যামল সুন্দর, মুরতি .মনোহর, 
হেরি যমুনা! অতি বাঁঢ়ল তরঙ্গ ॥ 

জ্ঞানদান কহ, পরিমল স্থন্দর, 
কুম্থম ষটপদ জোর। | 

যমুনাক তীর, রমণ অতি স্তঘড়, 
স্থরম রসের ওর ॥ 

তুড়ি। . 

হিয়ায় কণ্টক দাগ বয়ানে বন্ধন লাগ, 
| মলিন হইয়াছে মুখশশী। 

আম! সতা। তেয়াগিয়া, কোন বনে ছিল। গিয়া) 
তোম! ভিন্ন সব শূন্য বাসি ॥ 

নব ঘনশ্যাম তন্ু4। ঝামর হইয়াছে জনু, 
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গ। পায়। 

বনে আমিবার কালে, হাতে হাতে হপি দিলে, 

ঘরকে গেলে কি বলিব মায় ॥ 

খেলাব বলিয়া বনে, আইলাম তোমার সনে, 
বসিয়া তরু ছায়। | 

৬। ষটপদ--ভ্রমরী। | 

১৩। ঝামবুস্মলিন। 



৩৮ জ্ঞানদাস। | | 

বনে বনে উকটিয়া, তাঁর লাগি না পাইয়া, 
আম] সভা৷ প্রাণ ফাটি যাঁয় ॥ 

জ্ঞানদাস কহে বাণী, শুন ভাই নীলমণি, 
এ কোন চরিত তোর বল। ূ 

আমাদের ফেলে বনে, যাও তুমি অন্য স্থানে, 
_. তুমি মোদের এক যে সম্বল । 

শ্রীরাগ। 

ধেনু ডে আওত নন্দ দুলাল। 
গোধুলি . ধুসর, | শ্যাম কলেবর, 

আজানুলঘ্িত বনমাল ॥ | 
ঘন ঘন শিঙ্। বেণু রব শুনইতে, 

ব্রজবাসীগণ ধায়। 
মঙ্গল থারি, , দীপ করে বধূগণ, 

মন্দির দ্বারে দীড়ায় ॥ 
পীতান্বর ধর, মুখ জিনি বিধুবর, 

| নব মঞ্জরী অবতাংস। 

চূড়া ময়ূর, শিখগ্ডক মণ্ডিত, 

বাইয়ি মোহন বংশ। 
ব্রজবাসীগণ, বাল বৃদ্ধ জন, 

অনিমিখে মুখ শশী হেরি। 
১ উকটিয়া-_অনুসন্ধান করিয়া। 

১৭। -বাইয়ি-বাজায়। 



রি গোষ্ঠবিহার ॥ ২৯ 

তুলিল চকোর, .. টাদ জন পাগল, 
..... মন্দিরে নাচয়ে ফেরি ॥ 

 গোগণ নবছ | গোঠে পরবেশল, 
মন্দিরে চলু নন্দলাল। 

আকুল পন্থ্ে, | যশোমতী আও, 
জ্ঞান ভণিত রসাল ॥ 

্রীরাগ । 

দু রাণী দুহ্ছ করু কোরে। 
ছরম ভরম করু দুরে ॥ 
আঁচরে বদন মোছাই। 
মাখন দেওত জোগাই ॥ 
খাওত সখাগণ সঙ্গ। 
অতিশয় সে! সুখ রঙ্গ ॥ 

কি কহব ভুবন ম্থুখ ওর। 

জ্ঞানদাস তহি ভৈগেও ভোর. ॥ 

৭। ছুহ'রানী-যশোমতী ও রোহিণী। ছুহু'--কৃষ ও বলরাম। 



রীরূষ্ণের এবৎ ধোঁড়শ গোপালের রূপ । 

বরাড়ী। 

তরু অবলম্বন কে। 
হৃদয় নিহিত মণি মাল বিরাজিত, 

সন্দর শ্যামর দে॥ « 
“নব কুবলয় দল, কিয়ে অতি ফুল, 

নীল মুকুর মণি আভ!। 
কিয়ে দলিতাঞ্জন, :.. কিয়ে নব ঘন, 

বরণে না পায়হ শোভা ॥ 

কুম্বমিত চিকুর _. বলিত বর বরিহা, 

চাদ বিরাজিত ভালে। 
আর এক অপরূপ, মলয়জ তিলক, 

চাঁদ উয়ল ঘন মালে ॥ 
কোটিইন্দু জিনি, বয়ন মনোহর, 

_. অধরে মুরলী রসাল। 
জ্ঞানদান চিত, ... ওরূপ অবিরত, 

ভাবিতে যাউ মোর কাল ॥ 

9 দে 

১১ উয়ল--উদয় হুইল। 



শ্ীকষ্ণের এবং ষোড়শ গোপালের রূপ। ৪১ 

হৃহই। 
সই লো ও বড় বিনোদিয়া কাঁন। 

কুটিল কটাক্ষে, লাখে লাখে কুলবতী, 
ছাড়ল কুল অভিমান ॥প্ফ 

কুঞ্চিত অলকা উপরে, অলি মণ্ডল, 
কাম কামান ভূর ভঙ্গী। 

মলয়জ তিলক, ভালে অতি বিলখন, 
| ধা দেখি চাদ কলঙ্কী। 
গীত অঙ্গ সম, ভূষণ ঝলমল, 

উরে দোঁলত বনমাল,। 
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দেখহ, 

বিজুরী তরুণ তমাল ॥ 

(রমরাজ রূপ) 

স্থহই। 
নন্দের বাড়ী, তমাল গাছি, 

কনক লতায় বেড়া । 
৫ পৃ 

কাল কলেবর,ত পীত বসন, 
গৌর কলেবর নীরে। | 
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৯। উরে-স্বক্ষঃস্থলে। ৃ 
১২। তমাল গাছি--শ্রীকৃষ। 

১৩। কনক লতা-স্প্রীরাধিক]। 
ৃ ঙ 



জানদান। 

কনক অফ দলে, অমিয় সাগর, 
| ভাদল মত্ত অলিকুলে ॥ 

এক শিরে শোভে, মেঘ্বের মালা, 
[আর শিরে ইন্দ্র ধনু। 

এক কপোলে, .. শশধর শোভিত, 
| আর কপোলে শোভে ভানু ॥ 

এক মুখে, . অমিয় বরিখে, 

আর মুখে বায় বেণু। 

জ্বানদামের মন, _ অনুখন ভাঁবই, 
রাধার পরাণ কানু ॥ 

রিতা 

. ধানশী। 

আরক্ত স্থন্দর কান্তি শ্রীদাম গোপাল । 
বন ফুল মালে কুস্তল বাধে ভাল ॥ 

অরুণ বরণ ধটি কটির বাঁধনি। 
যতি বিশাল বেত্র মুরলী কাচনি ॥ 
প্রবাল মুকুতা গুঞ্জে গলে ঝলমল। 

হেলায় ছুলিছে কাণে মকর-কুগল ॥ 
সর্বব অঙ্গ ভূষিত গোক্ষুরের ধূল।। 
উরু পর ছুলিছে বন ফুল মালা ॥ 

১২। কুস্তল--কেশ। 

: ১৬। মকরকুগুল--মকরাঁকৃতি কণভূষণ। 
১৮। উরু-্পবক্ষংস্থল। 



শ্রীকৃষ্ণের এবং ষোড়শ গোপালের রূ
প। ৪৩. 

নানা আভরণ অঙ্গে কটিতে কিন্কিনী। 
চরণে মঞ্জীর বাজে রুনু ঝুনু শুনি॥ 

ধানণী। 

আঁরক্ত গৌর কান্তি গোপাল স্থদাম। 
পুর্ণিমার শশী জিনি মুখ অনুপাম ॥ 
রিলোল নয়ন যেন পঙ্কজের পত্র । 

সবললিত লসিত স্থন্দর সর্ধ্ব গাত্র॥ 
কৃষ্ণ ক্রীড়া কৌতুক রসে মাতুয়ার। 

, দিগবিদিগ নাহি আনন্দ অগার ॥ 

কুন্তলে গুঞ্জার শোভা বকুলের দাম। 
গোরোচনা তিলক চন্দন অনুপাম ॥ 
রাঙ্গা ধটি পরিধান কটিতে কিস্কিনী। 

নানা আভরণ অঙ্গে হীরা হেম মণি ॥ 
শ্রবণে সোণার কুঁড়ি ফুলের মঞ্জরী। 
গ্রলে বনমাঁল। অতি ভ্রমিছে গুঞ্জরি ॥ 
বাম করে মুরলী নুপুর বাঁজে পায়। 
অগুরু চন্দন ফুল শোভে তার গায় ॥ 

২। মগ্ত্রীর-্-নুপুর। 

৫। বিলোল--চঞ্চল; চপল। 
৬। লসিত--শোভিত। 



এ. 
জ্ালদাস। 

ধানী।  . 
স্তোক কৃষ্ণ গোপালজী শ্বামল বরণ। 
হরিত বরণ তার পিশ্ধন বসন ॥ 
দ্বিরদ শাবক গতি বিক্রমে বিশাল। 

গীম দোলনে দোলে গলে বনমাল ॥ 
কৃষ্ণ ক্রীড়া আমোদে তনু উলসিত। 
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত ॥ 
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল! 
অঙ্গে দোলে বনফুল শ্রবণে কুগ্ডুল ॥ 

ধানশী | 

কলধোৌত বরণ যে স্থবল গোপাল। 
কমল জিনিয়ে অতি নয়ন বিশাল ॥ 

কনক বরণ ধটি কটির শোভন। 
্ষুদ্রে ঘণ্ট সারি তাঁহে বাঁজে রণুরণ ॥ 
টাঁচর চিকুর চুড়। টালনী কপালে । 
বেড়িয়া টালনী তাহে নব গুপ্জা মালে ॥ 
সর্বাঙ্গে ভূষিত শৌভে নানা অলঙ্কার । 
মর্ভত করিবর জিনি গমন সঞ্চার ॥ 

২। হরিত-্-হরিদ্রা। : 

ও। ছ্বিরদ--হস্তী । 

81 গীম--শ্রীবা। 

৯। কল ধৌত বরণ--স্বর্ণের হ্তায় বণ। 



শ্রীকৃষ্ণের এবং যোড়শ গোপালের রূপ। ৪৫ 

উরু পর দোলে দোল। তুলসীর দাম। 
ভূবন মোহন রূপ অতি অনুপাম ॥ 
করেতে মুরলী ধরে কনক রচিত। 

দেখিতে দেখিতে আখি আনন্দে পুরিত ॥ 

ধানশী। 

অতি অপরূপ শ্যাম কান্তি চিকনিয়া। 
অমিত অস্ুজ কিয়ে নীলমণি জিনিয়া ॥ 
বরণ অরুণ কান্তি গোপাল অংশুমনি। 
কজ্জল বরণ তার বন্ত্র পরিধান ॥ 

, স্থুনীল জলদ তাঁর দিঘল নয়ন। 
নাটুয়ার ঝোলা অঙ্গে নানা আভরণ ॥ 
উভ করি বাঁধে কেশ চম্পকের দাম। 
যার রূপ দেখি মূুরছে কত কাম॥ 
ম্গমদ তিলক কপালে মনোহর । 
কুমকুম ভূষিত তার কপাল সুন্দর ॥ 
বাম করে যুরলী ডাহিনে পাঁচনি। 
বিনোদ চলনে যায় বিনোদ চাহনি ॥ 
উর পরে দোলে কিবা নব গুঞ্জা মাল। 
কগ তটে হার চারু মুকুতা প্রবাল ॥ 
হাসি হাসি কথা কহে বড়ই মধুর। 
রুণু রুণু বাজে পায় সোণার নূপুর ॥ 

৬। অসিত অন্ুজ-কৃষণবর্ণ পদ্ম । 



টি ৬ জ্ঞানদাস। 

ধানশী। 
তপত কাঞ্চন জিনি গোপ বন্দাম। 
অরুণ বপন পরে গলে ফুল দাম॥ 
ডাহিনে টালনী বাঁধে লটপট পাগ। 
চম্পকের মালা তাহে নান ফুল রাগ॥ 
উপরে ছুলিছে ফুল অঙ্গে ফুল ভাল। 
স্বগমদ চন্দনেতে রঞ্জিত কপাল ॥ 

নানা! আভরণ অঙ্গে মাণিক্য রতন।, 
ঈর্বাঙগে ভূষিত শোভে অগুরু চন্দন ॥ 
স্বধাময় তনুখাঁনি নাটুয়ার ছাদ | 
অঙ্গ নিরখিয়ে যুগ্ধ পর্ণিমার টাদ॥ 
ঘন ঘন মুরলী বাজায় মনোহর | 

হাসির হিল্লোলে তায় দোলে কলেবর ॥ 
ছে 

ধানশী। 

নীল পদ্ম কান্তি জিনি কিঙ্কিনী গৌপাল। 
পরিধান পিঙল বসন দেখি ভাল ॥ 
ডাহিনে টালনী ভালে কুটিল কুম্তল। 
বেড়িয় মালতী জাথি ধুথি থরে থর॥ 
গোরোচনা তিলক অলক। পাতি কোলে । 
রতন কুগুল ছবি ঝলকে কপালে ॥ 
সপত্র কদদ্ধ ফুল দোলে বাম অংশে। 

পক বিশ্ব অধরে গাইছে মৃদু বংশে ॥ 

২০। বিশ্ব--তেলাকুচ। ফল। 



শ্রীরুঞ্জের এবং ষোড়ণ গোপালের রূপ । ৪থ. 

নানা আভরণ অঙ্গে করে টলমল । 

উরুঞ্পরে দোলে মাল নব গুঞ্জা ফল।॥ 

ধানশী। 

অতমি সম আভ। অর্জন গোঁপাল। 
পঙ্কজ পলাশ জিনি নয়ন বিশাল ॥ 
ধূসর বরণ বস্ত্র করে পরিধান। 
কটিতে কিস্কিনী বাজে রুণু ঝুনু গাঁন ॥ 
বীণ। বেণু আর হাতে কাঁচনি পাচনি। 
নান। আভরণ অঙ্গে বিনোদ সাজনি ॥ 

অনুক্ষণ করিতেছে নটন বিহার। 

নবনীতে অধিক শ্রীত যে তাহার ॥ 

ধানশী। 

দেবদত্ত গোপাল যে ছুর্ববাদল শ্ঠাম। 
অরুণ বসন পরে অতি অনুপাম॥ 

রঙ্গিম পাগড়ি পেঁচ উড়িছে পবনে। 
নব কিশলয় তার ছুলিছে শ্রবণে ॥ 

গলায় ছুলিছে হার মুকুতা প্রবাল । 
স্বগমদ চন্দন তিলক শোতে ভাল ॥ 

কেয়র শোভিত ভূজ মঘনে দোলায় 
রুধু রুণু সঘনে নূপুর বাজে পায় ॥ 

১৭। কেয়ুর--বালা। 



জানদাপ। 

ধড়ায় মুরলী করে কনক পাঁচনি । 
বশ ফুল মালায় ধুনর তনু খানি। 

গু াহজতি 

ধানশী। 

হন্দর বরণ দেখি স্থনন্দ গোপাল । 
স্রন্দর আকৃতি তাঁর গলে বনমাল ॥ 
কনক বরণ ধটি কটির আঁটনি। 
দৌলয়ে স্থন্দর তাহে পাটের থোপনি ॥ 
বিনোদ পাগড়ি মাথে তাহে ফুল আভা। 
উড়িছে জ্মর তাহে মকরন্দ লোভা ॥ 
স্গন্ধি ছটার ফৌটা! কপালে উজ্জ্বল । 
রতন কুগুল ছুটী কাণে ঝলমল॥ 
শুদ্ধ স্বর্ণের হার বিচিত্র অলঙ্কার । 
গলায় ছুলিছে গজ মুকুতার হার ॥ 
অনুক্ষণ গাইছেন মনোহর গীত । 
পরম পবিত্র সেই শ্রী চরিত ॥ 
বিনোদ বাঁকুয়া হাতে ধড়ায় মুরলী। 
সর্ব অঙ্গে বিভাশিত গোক্ষুরের ধুলি ॥ 

 ধানশী। . 
বরুপথ গোপাল যে অতি সে মনোহর। 
সিন্দুর বরণ অতি অ্সিপ্ধ কলেবর । 

৮। মকরন্দ-_পুষ্প মধূ। 



শ্রীকৃষ্ণের এবং ষোড়শ গোপালের বূপ। ৪8. 

ধবল বসন পরে গলে বনমাল। 
অরুণ বরণ ছুটী নয়ন বিশাল ॥ 
ভুবন মোহন রূপ অপরূপ ছাঁদ। 

_হেরিতে মিলন কত পূর্ণিমার চাদ ॥ 
বিনোদ পাগড়ি প্যাচ পিঠে ঝলমল। 
ঝিকি ঝিকি করে ছুটী শ্রবণে কুণডল। 
হাত দোলাইয়! যায় বাম করে বাঁশী। 
আধ আধ বচন কহিছে ম্বুছু হাসি ॥ 

ছি আজি 

ধানশী | 

'নন্দক গোপাল যেন ভুর্ববাদলশ্টাম। 
রাতুল বসন পরে অতি অনুপাম ॥ 

মিছ্ুর মধুর হাসি কোমল প্রকাশে । 
সদাই আনন্দ লীলা কৌতুক প্রকাশে ॥ 
বিনোদ চূড়াটা তাছে নাগেশ্বর গাঁথা । 
চন্দন তিলক তাহে ম্বগমদ লতা ॥ 

নানা আভরণ অঙ্গে শোভে ফুল আলা । 
উরু পর ছুলিছে বনজ ফুল মালা ॥ 

কাচনি মুরলী করে কনক পাঁচনি। 
চলিতে নুপুর বাজে রুধু রুধু শুনি ॥ 

১০। রাতুল--রক্তবর্ণ। 

১১। মিহ্র--মৃদুল। 
৭ 



. জ্ঞানদাস। 

ধানশী | 

দেখ দেখ গোবিন্দের সঙ্গে । 
অবিরত ধায় কত লাবণ্য বিদ্রঙ্গে ॥ 
বিশালা বিষয়ে দৌহে সমান বয়েস। 
ধূমল ধুসর বর্ণ জুললিত কেশ 
নীল রক্ত বর্ণ ধটি কটির আটনি। 
চলিতে নৃপগুর বাজে রুগু বনু রুণী॥ 
দোহার মাথায় পাঁগ দৌহে নটপটি। 
গলায় দোঁসতিহার শোভে পরিপাটী ॥ 
স্থবর্ণ পাটের থোপ পিঠে ঝলমল । 
ঈষৎ ছুলিছে কাণে রতন কুগ্ডল॥ 
সোণার শিকলি শিঙ্গা শোভে ছুই কাধে । 
দৌোঁহে এক মেলে যায় নউবর ছাদে ॥ 

স্থহই। 
দিনমণি বল্লভ, ছু কর পল্লব, 

স্থবলিত অঙ্গুলী হৃছাদ। 
অম্থত অঙ্গ,লীমাঝো, রতন অঙ্গরী সাজে, 

মুখের লাবনি সদ্য চাদ॥ 
সরুয়। সুন্দর কটি, মেঘবরণ ধটি, 

অঞ্চল চঞ্চল পদ আগে। 

৩। বিশালা-্বিশাল, বৃহৎ। 



শ্রীকঞ্চের এবং ষোড়শ গোপালের রূপ । . ৫১ 

কনয়। কিস্কিনী জাল, ঝুনু রুনু বাজে ভাল, 

অঙ্গদ ভূষিত ধৌত রাগে ॥ 
রাতা উৎপল জিনি, শ্রীরাঙ্গ। চরণ খানি, 

রতন মঞজীতর বাম পায়। 
বলরাম বড় রঙ্গে, বাম করে ধরি শিঙ্গে, 

রোহি রোহি গভীর বাজায় ॥ 
যার গুণ শ্রুতি মাত্র, পুলকে পুরয়ে গাত্র, 

, তার রূপ কে কহিতে পারে । 
ভান দাসেতে ভণে, এতেক রাখাল সনে, 

বিহরয়ে যমুনার তীরে ॥ 

স্থহই। 
পহিরহু নীলান্বর ধবল বরণ । 
করে ধরে শিক্গা মত্ত গজেন্্র গমন ॥ 
পদ ছুই চলে পুনঃ চলিতে না পারে। 
স্থির হইতে নারে চলি ঢলি পড়ে ॥ 
পড়িয়া আপনি কহে আপনি অস্থির। 
বারুণী বলিয়ে পিয়ে যমুনার নীর ॥ 

বারুণী বারুণী বলি সখাগণে চায়। 
ক্ষণে ক্ষণে ধরণী পড়িয়া গড়ি যায় ॥ 
অরুণ নয়ন করি অধর কাপায়। 
ভয় মানি কেহ তার নিকটে না যায় ॥ 

৩। ত্বাতা উৎপল--রক্তোতপল। 

৯ এতেক--এতগুলি। 



৫ জ্ঞানদাস। 

আপনার ছাঁয়। দেখি তারে কহে কথা । 

আপনে কহে বাত আপনে নাড়ে মাথা ॥ 

ক্ষেপে হাসে ক্ষেপে কাদে বিবিধ বিকার। 

বালকের সঙ্গে ক্ষণে করেন বিহার ॥ 

কেহ গায় কেহ বায় কেহ তাল ধরে। 

আনন্দে নাচয়ে ব্রজ বালক ভিতরে ॥ 

একুই কুগুল মাত্র বাম কাণে দোলে। 
একুই নুপুর বাম চরণ কমলে ॥ 
ধরণী লোঁটায় নীল ধড়ার অঞ্চলে । 

বিগলিত হইয়াছে বেণীর কুন্তলে ॥ 
ক্ষণে তরুতলে বসি দোলায় শরীর। 
টল টল করেক্ষিতি ভরে নহে স্থির ॥ 
দেখিয়া বালকগণ ক্ষণে ক্ষণে হাসে। 
ক্ষণে ক্ষণে ভজে ক্ষণে পিরীতি সম্ভাষে ॥ 

নিন্নল ধরাতল দেখিতে সুছ্াদ । 
দিবসে উদয় যেন পুর্ণিমার চাদ ॥ 

কৃষ্ণ ক্রীড়া রসে দিগবিদিগ নাহি মানে । 

আনন্দে বলাইর গুণ, জ্ঞানদাস ভণে ॥ 

 স্থহই | 

উজ্জ্বল স্থবাহু গোপাল ছুই জন। 
লোছিত বরণ নীল পদ্ধের বরণ ॥ 

দৌঁহ।..কটি তটে নীল বিচিত্র বসন। 

নানা! আভরণ অঙ্গে মাণিক রতন ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের এবং ষোড়শ গোপালের রূপ। ৫৩. 

সপত্র কদন্ধ ফুল দোহার কাণে। 
কপোলে চুন্ধন করে অগিম দোলনে ॥ 

টাচর চিকুরে বেড়ি নব গুঞ্জা মালে। 
টালনী বিনোদ চুড়। ভাহিন কপালে ॥ 
গোক্ষুরের ধুলা দৌহা অঙ্গে বিভৃষিত ॥ 
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত ॥ 

স্বর্ণ চম্পক মাল। দোলে উড়ে বায়। 
মধুর চলনি মত্ত করিবর ভাঙীয় ॥ 
সংক্ষেপে কহিন্ু এই ষোড়শ গোপাল । 
লক্ষ লক্ষ গোপ আছে বিনোদ রাখাল ॥ 

,জ্ঞানদাসেতে কহে সে দ্রিন কবে হব। 
যে দিন রাখাল পদে আশ্রিত হইব ॥ 



| 

৩। 

৭ । 

৮ 

৭ |. 

৯১। 

 শ্রীরাধিকার রূপ । 
কল্যান | 

উল ঢল কমিত কাঞ্চন তনু গোরী। 
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোলি ॥ 
বয়ন শরদ স্থধানিধি নিষষলঙ্ক । 

মনমথ মথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥ 
রাই কি বলিব আর রাই কি বলিব আর। 
ভূবনে কি দিয়ে হেন উপম1! তোমার ॥ প্র 
কুটিল কবরী বেড়ি কুম্থমক জাঁদ। 
স্থরঙ্গ সিন্দুর ভালে অতি পরমাদ ॥ 

নাসিকার আগে গজ মুকুতা হিলোলে। 
পরাণ নিছিয়ে তোমার নয়ান কাজরে ॥ 

উদ্ধ উরজ কিবা! কনক মহেশ। 

মুচিয়ে ধরিলে হয় কটি মাঝ দেশ 

হিলোলি--তরঙ্গ। 

সধানিধি--চন্দ্র। ূ 

পাঠান্তর--“কুটিল কুস্তল বেড়ি কুম্থমের দাম”--গী, ক, ত। 

বিভিন্ন পাঠ--“স্থরঙ্গ সিন্দুর সী'থে অতি অস্থপাম”--এ্। 
হিলোলে--দোলে। 

পাঠাস্তর--“উন্নত উরজ কিবা কনক মহেশ”--লী, স। 

উন্নত পয়োধর যেন দ্বর্ণের মহাদেবের ন্যায় শোভ। পাইতেছে। 
উরজস্ম্তন। 

পদ্দকল্পতর গ্রন্থে পদের প্রথমে ছুই চরণ অধিক আছে ১. 
"আইস বৈস তরুমুলে শশীমুখী রাই । 
তোমার বদন শোভ। বলিহান্রি যাই ॥৮ 



৩। 

৪ | 

৬। 

১৬ ॥ 

১২। 

জ্রীরাধিকার রূপ। ৫৫ 

উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব 

জ্ঞানদাসের পন জিয়ে তুই অবলন্ব ॥ 
] জাতের 

মল্লার | 

কমল বয়ান কনক কীাতি। 

মুক্তা নিকর দশন পাতি ॥ 
নাস তিল স্বৃছু কুস্থম তুল। 

কাঁজরে মাঁজল দিঠি ছুকৃুল॥ 
চললি হরিণ নয়নী রাই।, 

' ব্রিভুবন জিনি উপম! নাই ॥ 
অরুণ অধরে হসন ইন্দু। 
চিবুকে মধুর শ্যামর বিন্দ্ু॥ 
উচ কুচ যুগ কনক গিরি। 
হিয়ার মাঝারে মাঁণিক ছিরি ॥ 
পবন তরল বসন মেলি। 
দামিনী বেঢ়লি চাঁদনি বেলি ॥ 

পাঠাত্তর--"কমল মুখী কুম্ম কীতি।”-_লী, স। 
“কমল বলয় নিকল কাতি।৮--গী, চি, ম। 

কাতি--কান্তি । 

নিকর--সমূহ। 

দিঠি--চক্ষু। 
শ্তামর বিন্বু--কাল ফৌট।। 

ছিরি--ভ। 



৫৬ 

১ 

৫ | 

দ। 

১২। 

১৪। 

 জ্ঞানদাস। 

বিদ্রম সারিম সময় সাঁজ। 

রবিশিল! যত তটনী মাঝ ॥ 

রোমলতাঁবলী ভূজগী ভাণ। 
নাভি সরোঁবরে করু পয়ান ॥ 
কেশরী সোঁসরি মাঝারি অঙ্গ । 
ভ্রিবলি যৌবন জনি তরঙ্গ ॥ 
মদন বিমান চাক নিতম্ব । 
উলট কদলী উরু আর্ত ॥ 
নীবী যে বান্ধল বেঢ়ুল যাদ। 
উলট কমল ফুটল আধ ॥ 
কটির উপরে কিস্কিনী নাদ। 
রতন মঞ্জীর কর বিবাদ ॥ 

চরণ কমল শীতল ছায়। 
জ্ঞানদাস মন জুড়াও তায় ॥ 

এ 0 রানির 

সারিম-্গমন | 

সোসরি--( সোসর ) সদৃশ । 

মাঝারি অঙ্গ--মাঝা। 

মদনের রথ স্বরূপ নিতম্ব। 

মজীর-নূপুর | | 
পাঠান্তর--“জ্ঞানদান মন ডবল তায়”--গী, চি, ম। 



শ্রীরাধিকাঁর রূপ। ৫৭ 

ধানশী। 

সখী সহ রাঁজিত এক জনি। 
জল সুতাকো স্থৃত তা স্থতকো স্থৃত তা স্থত ভক বদনী ॥ 

তমঃ রিপু স্থুত, ভ্রাত। পিতঃবাঁহন তা অরি কটি যৌবনী। 
মীন স্থত! স্থৃত, তা স্তৃত নাসা, তা পর জড়িত মণি ॥ 

কনক খন্ধ পর, লসত কঞ্চুকি, নাঁচত ঢরত ফণি। 
জ্ঞানদাঁন কহে, একল রাধিকা, গোঁকুল চন্দ্র ধনী ॥ 

১। সখী সহ রাঁজিত একজন (কে)? 

২। জল স্থৃতা-্্পন্ম, তাহার জুত--ব্রহ্গা) তাহার সুত-_মরীচি, তাহার 
স্থত--কশ্তপ, তাহার স্থুত--রাহু, তাহার ভক্ষ্য--চন্দ্র অর্থাৎ টাদবদনী। 

৩। তমঃ-_অন্ধকাঁর, তাহার রিপু--স্থধ্য, তাহার স্ত--সুগ্রীব, তাহার 
ভ্রাতা--বাঁলী, তাহার পিতা--ইন্ত্র, তাহার বাহন--এরাঁবত, তাঁহার অরি-- 
সিংহ, অর্থাৎ সিংহের ন্যায় কটিদেশ। 

৪। মীন স্থতা--মত্ম্তগন্ধা, তাহার সুত-_ব্যাস, তাহার স্ৃত---শুক, 

অর্থাৎ শুকের হ্যায় নাসিক] যাহাতে মণি জড়িত আছে। 

৫। সোণার থামের উপর কীচুলি শোভা পাইতেছে এবং তাঁহার উপর 
্র্প সদৃশ বেণী ঝুলিতেছে। লদত--শোভিত। কঞ্চুকি-সকীচুলি। 

৬। জ্ঞানদাস বলেন (তি'ন অন্ত কেহ নহেন) একমাত্র গোকুলচন্ত্র 

গ্রণয়িণী শ্রীরাধিক1 (বিরাজ করিতেছেন )। 



শ্্রীরাধিকার জন্মোৎসব । 

তুড়ি। 
এ তোর বালিকা, চাঁন্দের কলিকা) 

দেখিয়! জুড়ায় আখি। 
হেন মনে লয়, মদাই হৃদয়ে, 

পসরা করিয়া! রাখি ॥ 

| শুন বুষভানু প্রিয়ে | 
কি হেন করিয়।, কোলেতে রেখেছ, 

এহেন সোণার ঝিয়ে ॥ ক 

তড়িত জিনিয়া, . বদন অ্রন্দর, 

মুখে হাসি আছে আধা। 

গণকে যে নাম সে নাঁম রাখুক, 
আমর রাখিলায রাধা ॥ 

স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ, 
তুলন। দিব.বা কিয়ে। 

মহাপুরুষের, প্রেয়পী হইবে, 
সউরিবা! যদি জীয়ে॥ 

ছুহিত। বলিয়া, দুখ না ভাঁবিহ, 
ইহে! উদ্ধারিবে বংশ । 

জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমল! 

ইহার অংশের অংশ ॥ 

১৫। সঙরিবা--ম্মরণ করিয়। রাখিব! । 

০০১ 



শ্বীরাধিকার বাল্য লীলা । 
নী 

| তুড়ি। 
রর 
প্রাণ নন্দিনী, রাধা বিনোৌদ্দিনি, 

কোথ। গিয়াছিল। তুমি। 
এ গ্োপ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, 

খুঁজিয়] ব্যাকুল আমি ॥ 
বিহান হুইতে, কাহার বাটাতে, 

কোথা গিয়াছিল। বল। 
এ ক্ষীর মোদক, . চিনীক দলক, 

কে তোর আচরে দেল ॥ 
অগোর চন্দন, কন্তৃরী কুষ্কুম, 

কে রচিল তোর ভালে । 

কে বান্ধিল হেন, বিনোদ লোটন, 

নব মল্লিকার মালে ॥ 
অলক! তিলক, ললাটে ফলক, 

কে দিল চম্পক দাম। 

জ্ঞানদাম কহে, সব বিবরণ 

কহ জননীর ঠাম॥ 

৮। আচরে--অঞ্চলে। 

১৬। ঠাম--নিকট। 



নর জ্ঞানদাস। 

(শ্ররাধিকার উক্তি।) 

ধানশী | 

মা গো গেনু খেলাবার তরে। 
পথে লাগি পেয়ে, এক গোয়ালিনী, 

লৈয়া গেল মোরে ঘরে ॥ 
গোপ-রাজরাণী, নন্দের গৃহিনী, 

যশোদ' তাহার নাম। 
তাহার বেটার, রূপের ছটায়,। . 

জুড়ায়ল মোর প্রাণ ॥ 

কি হেন আকুতে, তার বাম ভিতে, 

| লৈয়া বসায়ল মোরে। 
এক দিঠে রহি .. তীহার আযার, 

| রূপ নিরীক্ষণ করে॥ 
বিজুরী উজোর, মোর অঙ্গ খানি, 

সেহ নব জলধর। 
স্বমেল দেখিয়া, দিবাকর ঠাঞ্ি 

কি হেতু, মাগল বর॥ 

পসষিপা পাপ 

৮। আকুতে-ব্যাকুলিত হইয়া। বাম ভিতে--বাম দিকে | 
১২। উজোর--উজজবল। 



শ্রীরাধিকার বাঁল্যলীল।। | ৬৯ 

তবে মোর গোরা গাঁ খানি মাজিয়া, 
নাস বেশ বনাইয়া। 

হরষিত মোরে, পাঠাইয়! দেল, 
এ সব আচরে দিয়া।॥ 

ঝিয়ের কাহিনী, শুনি গোয়ালিনী, 
মুচকি মুচকি হাসে। | 

কত স্বধারস, হিয়ায় বরিখে, 
কহে কবি জ্ঞানদাসে ॥ 

৪। এক্সব--চিনীর দলক ইত্যাদি। 



_- শ্্রীরাধাকুণ্ড মিলন। 

ধানশী । 

দৃতী প্রতি কমলিনী, বোলয়ে মধুর বাণী, 

মোরে মিলাইয়। দেহ শ্যাম । 

তুমি মোর প্রিয় সখি, দেখাও সে নীরজাখিঃ 

শৃন্যময় হেরি ব্রজধাম। 

শুন শুন প্রাণ সখি, মন্ত্রনা বলহু দেখি, 

কিসে পাই ভ্রীনন্দকুমার | 

দুতী কহে শুন ধনিঃ মোর নিবেদন বাণী, 

পুনঃ দেখা ন। পাইব। তাঁর । 

শ্যাম নাগর ইহ! বলি, কুঞ্জ ত্যজি গেল চলি, 

প্রাণ দিব রাঁধাকুণ্ড জলে । 

তাহ। শুনি রাই ধনী, মুছু মৃদু বলে বাঁণী, 

শ্যাম যদি আমারে ত্যজিলে ॥ 

আমি শ্যাম কুণ্ড নীরে, শ্যাম নাম হদে ধরে, 

বধু লাগি এ প্রাণ ত্যজিব। 

জ্ঞানদাদ বলে শুন, হেন কহ কি কারণ, 

শ্যাম অন্বেষণে চল যাব ॥ 

৩। নীরজীথি--কমল আখি (শ্রীকৃষ্ণ )। 

১৩। পাঠান্তর--পশ্যাম নাম হদে ধইরে”--গী, র, ব। 

(উরে 



প্রেম বৈচিন্ত। 

সিন্ধুড়া। 

সই কিনা সে বন্ধুর প্রেম। 
আঁখি পাঁলটিতে, নহে পরতীত, 

যেন দারিদ্রের হেম। এ 

হিয়ায় হিয়া] লাগিব লাগিয়া, 

চন্দন বা মাথে অঙ্গে। 

গায়ের ছায়া, রাইয়ের দোঁসর, 
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে । 

তিলে কত বেরি, মুখ নেহারয়ে, 

আচরে মৌোঁছয়ে ঘাম। 

প্রেম বৈচিত্ত অক্ষণঃ-- 

"প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমময়ী ধনী । 

প্রেমের বিহ্বলে প্রিয় কোথ! মনে গণি। 

চৌদিকে নেহারি কান্দে বিরহ হুতাশে। 

প্রেম বৈচিত্ত ইহ হেরি হরি হাসে ॥*--তক্তমাল। 

১। গাঠান্তর--”সই কি না সে কাহুর প্রেম”_-পদামৃত সমুদ্র। 
৬-+৭। বিভিন্ন পাঠ--“ছায়ার সহিতে, ছায়। মিশা ইতে, 

রাত্রে দিনে থাকে সঙ্গে ।৮--লী, স। 

৮। পাঠাত্তর--" মুখ নিরখয়ে”--হ, লি, পু। 



৬৪  জ্ঞানদাস। 

কোরে থাকিতে কত, দুর হেন মানয়ে, 

তেঞ্ত সদ! লয়ে নাঁম॥ 
জাগ্িতে ঘুমাইতে, আন নাহি চিতে, 

রসের পসরা কাছে। | 

জ্ঞানদাস কহে, এমন পিরীতি, 
আরকি জগতে আছে। 

সিন্ধুড়া । 

নিজ পর সঙ্গ, স্বপনে না করে, 

আনে না পাতয়ে কাণ। 
দিঠে দিঠে রহে, নিমিখ না বহে, 

নিরখে মধু বয়ান ॥ 
সই কিনা সে বন্ধু, পিরীতি কি রীতি, 

কহিতে কহিব কি। 
সো সব চরিতে, কত উঠে চিতে, 

পরাণ নিছনি দ্ি। 
ক্ষণে ক্ষণে তনু, পুলকে আকুল, 

তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ । 

হাসির মিশালে, রমের আলাপ, 
অমিয় সিনায় অঙ্গ ॥ 

টা ননরিরা রায় টার লিজার জারা রানি 

১০। মধু--আমার। '.. 



প্রেম বৈচিত্ত। . | ৬৫ 

এত করি মোরে, কোরে আগোরয়, 
রচয়ে বেশ বিশেষ । 

জ্ঞানদাঁস কহে, ধনি ধনি সেহ, 
যাছহে এ পিরীতি লেশ॥ 

ধানশী। 

শিশু কাল হতে, বন্ধুর সহিতে, 

পরাণে পরাণ লেহা। 

না জানি কি লাগি, কে! বিহি গঢ়ল, 

ভিন ভিন করি দেহ! ॥ 
সই কিবা মে পিরীতি তার । 

আলস করিয়া, নারে পাঁসরিতে, 
কি দিয় স্থধিব ধার ॥ ঞ্ 

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া, 

পীত বাস পরে শ্যাঁম। 

প্রাণের অধিক, করের মুরলী, 
লইতে আমার নাম ॥ 

১। আগোরয়--আগলায়। 

২। পাঠাস্তর-.প্রঞ্য়ে বেশ বিশেষ”--প, ক, ত এবং গী, ক,ত। 
৩--৪। বিভিন্ন পাঁঠ--”  * & ধন্ঠ ঘন্ত জীয়ে, 

ধাহে পিরীতি নব লেশ।৮--হ, লি, পু। 



৬১৬ 

সস সত 

জানদাস। 

আমার অঙ্গের, | বরণ মৌরত, 
যখনে যে দিকে পায়। 

বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া, 
তখনে সে দিকে ধায়॥ 

লাখ কামিনী, ভাবে রাতি দিনি, 
যে পদ সেবিতে চাঁয়। 

জ্ঞানদাস কহে, আহীর নাগরী, 
পিরীতে বান্ধল তায় ॥ 

সিন্ধুড়! । 

ঘব দেখা দেখি হয়ে, হেন তাঁর মনে লয়ে, 
নয়ানে নয়ানে মোরে প্রিয়ে। 

পিরীতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি, 
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে ॥ 

আহ মরি মরি মুঞ্চি কি করিব আরতি । 
কি দিয়। স্থুধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি ॥ 

রসিক নাগর যে, নিতুই ছুয়ারে সে, 
বিনা কাজে কত আইসে যায়। 

জ্ঞানদান তবে কয়, . তোমার চরিতে যেব! লয়, 
তাহা বা কহিব। তুমি কায় ॥ 

৩। বাউল-_-পাগল। 

লীলা সমুদ্র গ্রন্থে এই পদ নরহরির তণিতাবুক্ দৃষ্টহয়। 
১৩। গীত কণ্পতর গ্রন্থে “করিব” স্থলে “কব” পাঠ আছে। 



পরম বৈচিত্ত। ৬৭ 

ধানশী। 

হাঁসিয়। হাসিয়া, মুখ নিরখিয়া, 

মধুর কথাটী কয়। 

___ পথ্রে নিকটে. রয় |. 
আলো সই সে জন মানুষ নয়। 

তাহার সঙ্গেতে, পিরীতি করয়ে, 
কি জানি কি তাঁর হয়॥ 

সহজে রসের, আকার সে যে, 
ভাবের অঙ্কুর তাঁয়। 

বাতাসে বসন, . উড়িতে আপন, 
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায় ॥ 

চমক চলনি, .. ওগিম দোঁলনী, 
রমণী মানস চোর। 

জ্ঞানদাস কহে, সো! পিয়। পিরীতি, 
মরমে পশিল তোর ॥ 

সীল. 

৮। পাঠীন্তর--“সহজে নাগর, রদের আকর”-_লী, স। 
১৪--১৫। বিভিন্ন পাঠ-_"জ্ঞানদাদ বলে, ভালই বুঝিলে, 

মরমে লাগুল মোর ।”--। 



৬৮ জ্ঞানদাগ। 

তিরোতা--ধানশী । 

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি । ) 

স্ুন্দরি আমারে কহিছ কি। 
তোমার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে, 

বিভোর হইয়াছি। 
থির নহে মন, সদা উচাঁটন, 

সোয়াথ নাহিক পাই। | 
গগনে ভুবনে, দশ দিশ গণে, 

তোমারে দেখিতে পাই ॥ 

তোমার লাগিয়া, বেড়াই ভ্রমিয়া, 
গিরি নদী বনে বনে। 

খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে, 
সদাই জাঁগয়ে মনে ॥ 

শুন বিনোৌদ্দিনি, প্রেমের কাহিনী 
পরাণ রেয়াছে বান্ধা। 

একই পরাণ, -. দেহ ভিন ভিন, 
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা ॥ 

্প্যাশিশশিশীসিপীসপী 

১--২--৩। পাঠাত্তর-_“নুন্দরি আমারে না বল কছু। 
তোমার লাগিয়ে, ভাবিয়ে ভাবিয়ে, 

বিকল হইয়াছি ॥*--প, ক, ল। 
৭। বিভিন্ন পাঁঠ--"সদাই দেখিয়ে রাই”--এ। 



সস্তোগ মিলন। 

কেদার। 

অবনত বয়নে না কহে কিছু বাণী। 
পরশিতে বিহদি ঠেলই পহ' পাণি॥ 
চতুর নাহ করয়ে অনুরোধ । 
অভিনব নায়রী না মানয়ে বোধ ॥ 
পিরীতি বচন পুনঃ কহল* বিশেষ । 

রাঁইক হৃদয়ে দেখয়ে নবলেশ ॥ 
পহিরণ বসন ধরল যব হাঁতে। 
তব ধনী দিব দেই নিজ মাথে॥ 
রস পরসঙ্গে কয়ল কত রঙ্গ। 
নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ ॥ 
নাহক আদর অধিক বাঁঢ়য়। 
জ্ঞানদাম কহে এহ না৷ জুয়ায় ॥ 

৯
 

২। বিহসি-হান্ত করিয়!। পাণি--হস্ত। 

৩। নাহ-স্নায়ক। 

৪। পাঠরান্তর--"অতিমাঁনিনী রাই না মানয়ে বৌধ।৮--গী, চি, ম 
. এবং লী, স। 

৮। দিব--দিব্য। 



শ9 জানদাম। 

কেদাঁর। 
গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক। 
বয়ানে রহ আরতি অনেক ॥ 

মনে রহু মনসিজ শুতল শেজে। 
নাহি পরকাঁশল থোঁরহি লাঁজে ॥ 
মণিময় দীপ উজোরল গেহ। 
স্থকুস্বম শেজহি ঝলমল দেহ ॥ 

কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার । 
সারী শুক কত কপোত ফুকাঁর ॥ 
মলয় পবন বহ গন্ধ হ্ৃগন্ধ । 

দ্বিজকুল শব্দ গীত অন্ুবন্ধ ॥ 
স্বখময় মন্দির কালিন্দী তীর। 
শুতল ছু জন কুপ্ কুটর। 
সখীগণ হেরই ঝরকহি ঝাঁপি। 
আরতি অধিক তিরপিত নহে আখি ॥ 

কোই কোই সেবই শেজক পাশ। 
জ্ঞানদাস কহ পূরল আশ ॥ 

ত। 

৪ | 

€॥ 

১৬ । 

৬১৩ 

পাঠান্তর--“বয়ানে বয়ানে ছই আরতি অনেক ।”-_-গী, ক, ত। 
পরকাশল--প্রকাশ করিল। থোরহি-্অন্প। 

উজোরল গেহ--গৃহ উজ্জল করিল। 
ঘ্িজকুল__পক্ষ্যা্ি যাহাদের অও ও শাবক এই ছুই প্রকারে জন্ম 
হয়। 

ঝরক(হ--জানাঁল। । 



সম্ভোগ মিলন। ৭১ 

ভৈরবী। 
কুতম শেজ পর কিশোরী কিশোর । 
ঘুমল ভু জন হিয়ে হিয়ে জোর।॥ 
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ। 
উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ ॥ 

কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি। 
নব মেঘে জড়ায়ল যেন সৌদাঁমিনী ॥ 
চাদে চাদে কমলে কমলে এক মেলি। 
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞ্রি করে কেলি॥ 
শিখি কোরে ভূজগিনী নাহি ছুঃখ শোক । 

'যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ॥ 
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ। 
কাম কামিনী এক ঠাঞ্চি নাহি জাগ॥ 
কলহ কয়ল বু রসনা রসন|। 
বিহি মিলায়ল দু হুইল মগন! ॥ 
শুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল। 
জ্ঞানদাস কহে অদভুত কেল ॥ 

৫। শ্রীরাধাকুষ্ণ পরম্পরে এমন ভাবে পরিবেষ্টিত যেন মনে হইতেছে 

১০। 

১১ । 

১৫ । 

১৬। 

কুঁদ] স্বর্ণ নীলমণি জড়াইয়! রহিয়াছে । 

কুন্দনকনক--জ্রীরাধিক1। 'নীলমণি--শ্রীক্কষ্চ। 
কোক-স্চন্রবাক। 

ভাগ--পৃথক । 
শুর-সসূর্য্য। 

কেল--কেলি। 



৭২ _ জানদান। 

ধানশী। 
নিমগন ছুহ্ই জন রতি রণ রঙ্গে। 

থির দামিনী নব জলধর সঙ্গে ॥ 

কুম্থম শেজপর রাধা কাঁন। 

দুই মন পেশল মনসিজ জান। 

ঘন ঘন চুন্বই চকিত নয়ান। 

কুচ যুগ পর খরতর নখ হান ॥ 

কুপ্জহি ছুহু জন কেলি। 

জ্ঞানদান চিতে আনন্দ ভেলি ॥ 
ওমরের 

ধানশী। 

দু দু নিরখই নয়ানের কোণে। 

ছু হিয়। জর জর মনমথ বাঁণে॥ 

ছু তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প। 

দুই কত মদন সাঁগরে ভেল বম্প॥ 

দু দুই আরতি পিরীতি নাহি টুটে। 
দরশে পরশে কতেক সখ উঠে ॥ 

চু্ইক অধর রস দু করু পান। 

দু ছুছ' চুন্বই বয়ানে বয়ান ॥ 

দুই আলিঙ্গই ভূজে ভূজে বন্ধ। 

জ্বীনদস মনে বাঢ়ল আনন্দ ॥ 

০০০০১০
০০২৪৪ 

সাল 

৩। কান- কানু, শীক্কষ্ণ। 

৯৪। দরশে--্দরশনে। 



সম্ভোগ মিলন । 

কেদার। 

বিগলিত কুত্তল, মণিময় কুগুল, 
রুণু ঝুন্ধু আভরণ বাজ। 

ঘামহি অলকা, তিলক বহি যাঁওত, 
ঘন দোলত মণিরাজ ॥ 

দেখ দেখ হু জন কেলি। 
ছুই দু অধর, স্থধারম পিবি পিবি, 

ছুহু কিয়ে উনমত ভেলি ॥ 
গীমহি তুজষুগ, উপর শশধর, 

র কনকধরাঁধর মাঝ । 
অপরূপ পবনে, . সঘন তনু দোঁলত, 

গগন সহিত দ্বিজরাঁজ ॥ 
চঞ্চল চরণ, কমল মণি নূপুর, 

শবদ মঙ্গল পুর। 
মনমথ কোটি, মথন করু এছন, 

জ্ঞানদাস চিতে ফুর ॥ 

৬। পিবি পিবিস্-পান কতিয়া। 

৮। গীমহি--গ্রীবা। 

১১। দ্বিজরাঁজ--চন্দ্র। 

১০ 

দত 

টা লা লুল 



জানদাম। 

পঠমঞ্জরী। 

শ্যাম মনোহর সুন্দরী সঙ্গ। 
ছুহে ছুহু হেরি হেরি কর কত রঙ্গ॥ 
নব মধুমাসে নিধুবনে সাঁজ। 
ছু মুখ মন্থর কুঞ্জ বিরাঁজ ॥ 
রাধা মাধব রতি রম কেলি। 
বিদ্গধ নাগর নাগর বৈদগধি মেলি ॥ 
দৃঢ় পরিরভ্তন পুলক ভূজ দণ্ড। 
চুন্নে লুবধল দুহু জন গণ্ড॥ 
ছছ' অধরাম্ৃত ছুহ জন পিব। 
উৎ্পলে পুজত হেমক শিব ॥ 
অধৃত নায়রী অধূত কান। 
অতি রসে ভেল অবশ পাঁচ বাঁণ॥ 
ছুহু গুণ রূপ কলা রস সীমা । 
জ্ঞানদাস কহ ছুছ ক মহিমা ॥ 

ভূপালী। 

বিদগধ নাগরী নাগর বসিয়া। 
মধুকর মধু পিয়ে কমলিনী পশিয়া ॥ 

৩। মধুমাস--চৈত্র মাস। 
৭। পরিরভ্ভন--আলিঙগন । 

৯২। পাঁচ বাণ--মদন। 

১৫। বিধগধ--রসিক । 



দভোগ মিলন। ৭৫ 

বাঢল রসসিন্ধু ছুহে এক হিয়া। 
কাল৷ মেঘে ঝাপল কুমুদ বন্ধু! ॥ 
রাই কানু নিধুবনে মধুর বিলাস। 
ছু ছুই! মুখ হেরি বা়য়ে উন্লাস। 
পুণিম চাদ মুখে স্থেদ বিন্দু বিন্দু। 
অনঙ্গ লাবণ্য ফুলে পুজল ইন্দু॥ 
বিগ্লিত কেশ বেশ বিগলিত বাস। 
রতি রস ছরমে বহে দীর্ঘ নিশ্বাস॥ 
আলসে মুদিত আখি বয়ানে বয়ান। 
জ্ঞান কহে চাঁদে কিয়ে চাদের মিলান ॥ 

ভূপালী। 

রাঁধা বদন হেরি কানু আনন্দা। 
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দা ॥ 
কতহু মনোরথ কৌশল করি। 
কুম্বম শরে রাই কানু অসম্বরি ॥ 
পুলকে পুরিল তনু হৃদয়ে উল্লাস । 
নয়ান ঢুলাছুলি আধ আধ হাস॥ 

২। কালামেঘ--ভ্ীকৃষ্ণ। কুমুদ বন্ধুপনা-চন্ত্র (শ্রীরাধিক1)। 
৫। ন্বেদ_-ঘাম। 
৮। ছরমেস্্শ্রমে | 

১২। জলনিধি-_সমুদ্র। 
১৩--১৪। কত কাঁম কৌপণে যেন রাধা] কান্নুকে ফুল শরে অস্থির করিয়া 
তুলিল। 



জ্ঞানদ।স। 

দুই অতি বিদগধ অতুলন লেহা | 
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা ॥ 
হার টুটল পরিরস্তন কেলি। 
সুগম চন্দন সব দুরে গেলি ॥ 
খমল কুস্থম কেশ ছুহু' অতি ভোঁর। 
নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর ॥ 
ছুই প্ৌহী চুম্বনে বয়ানে বয়ান। 
জ্ঞানদান হেরি ছুহু গুণগান ॥ 

শহ্করাভরণ | 

কুস্থমিত মধুবন মধুকর মেলি। 
পিককুল গাওত মনমথ কেলি। 
নিধুবনে মুগধল নাগরী কান । 
এক কলেবর ছুহ' একুই পরাণ ॥ কষ 
চীন্দ চন্দন মলয়জ বাতে। 
অতি রসে বাদর নহে পরভাতে ॥ 
রাধ। মাধব মধুর বিলাঁস। 
নাহ অবলোকনে মু মৃছু হাঁস। 
রূপ কলাগুণ ভুহু* সমতুল। 
প্রেম পরশ রস আরতি অমুল ॥ 

টির রি উনারা ররর রোরাররারর 

৩। পরিরভ্তন--আলিঙ্গন। 

০03৯১। মুগধল- মুগ্ধ কিল। 
১৮ অমূল--অমূল্য।. 



সম্ভোগ মিলন। ৭৭ 

নিবিড় আলিঙ্গন করল অপাঁর। 
চুধনে বদনে রচয়ে সিতকার ॥ 
পুরল মনোরথ বিগলিত স্বেদ। 

ছুহ' তন্থু একই নহত নব ভেদ। 
বিগলিত কেশ বসন ভেল আন। 
জ্ঞানদাস কহ একই পরাণ । 

ললিত । 

রাঁধা কানু বিলসই নিকুঞ্জ ভবনে । 
নয়ানে নয়ানে ছুছু বয়ানে, বয়ানে ॥ 
'ছুখ সঞ্জে স্বখ ভেল ছুহু অতি ভোঁর। 
হের দেখ এ সখি শ্যাম কিশোর ॥ 
জ্ঞানদাস কহে স্রম সার। 

যুগল মিলন রসের সার॥ 

( রসালস।) 

ললিত। 

রাধা মাধব অতি মনোহর। 

উঠিয়! বসিলা পুষ্প শয্যার উপর ॥ 
রৃতির অলসে ছুহে আঁখি মেলিতে নারে । 
ছুছু ঢুলি ঢুলি পড়ে দ্রোহার উপরে ॥ 

২ সিতকার--চন্দ্র। 

৩। ম্ব্দেশ্্ঘাম। 



৭৮ : জ্ঞানদাস। 

কর্পুর তান্থুল চুয়। স্গদ্ধি চন্দন। 
মঙ্গল আরতি সখী করয়ে সেবন ॥ 
শুনি চমকিত মন কোকিলের রায়। 
জ্ঞানদাস ছুহু রসালন গায় ॥ 

শীরাগ ॥ 

পহিলহি পিরীতি নাহিক পরকাশ। 
দোতী শুতায়ল উনহিক পাঁশ॥ 

ননদী নিন্দহ আপন ঘরে ভোর। 

তৈখনে লই গেও বসনহি চোর । 
কি কহব রে সখি কেলি বিলাস। 
মদন মণি মন্দিরে কয়লু নিবাঁশ ॥ 
পহিলহি নিবিড় আলিঙ্গন দেল । 

দু তনু পুলকিত দ্বিগুণ ভৈ গেল॥ 
প্রেম কয়ল কত বিদগধ রাজ। 

 দশনে দশনে ছুছু ঘন ঘন বাজ ॥ 

দুই তনু লাগল ভালহি ভাল। 
চন্দনে লাগল সিন্দুর জাল ॥ 

বসন বসন দুছঁ, আনহি ভেল। 
জ্ঞানদাস কহ পুন কিয়ে কেল॥ 

..৭। নিন্দহ--নিদ্রা যাইতেছে। 

৮। তৈখনে--সেই সময়ে। বসনহি চোঁর--্রীকুষ্ণ। 



সম্ভোগ মিলন। ৭৯ 

কৌরাগিনী | 

ন! পুছ ন! পুছ সখি পিয়াক পিরীতি । 
পরাণ নিছনি দিলে ন৷ হয় উচতি ॥ 
হিয়ার উপর হিতে শেজে না শোঁওয়ায়। 
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঁঙাঁয় ॥ 
নিদ্রের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে। 
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥ 
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান। 
নাসিক নাপিকাঁয় এক নয়াঁনে নয়ান ॥ 
ইথে যদি মুঞ্রিি তেজিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাসে । 
আকুল হুইয়! পিয়৷ উঠয়ে তরাঁসে ॥ 
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি ছহে এক মেলি। 
জ্ঞানদা কহে এছে নিতি নিতি কেলি ॥ 

(0 উএতেল 

গান্ধার। 

পাঁসরিতে নারি কাল! কানুর পিরীতি । 
সৌঁউরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি ॥ 
হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না শোয়ায়। 
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঁঙায় ॥ 

১। পাঠাস্তর--“শুন শুন এ সথি পিয়াক পিরীতি”স্প, স। 
[২। উচতি--( উচিত ) উপযুক্ত । 

৫। গীত কর্পতরু গ্রন্থে “নিদ্রের” স্থলে “নিন্দের” পাঠ ই হয়। 



টা ..... জ্ঞানদাস। : 

তনু তনু পরশ লাগি আঁভরণ তেজে। 
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে। 

নিশি অবশান জানি কাঁতর হইয়া । 
দুঢ় করি বান্ধে মোরে ভূজলতা! দিয়া । 
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম ফান্দে। 
মুখে মুখ দিয় পিয়া কত জানি কান্দে॥ 
ঘরে আসবার কালে পরে প্রেম ফাঁস। 
তেঞ্িঃ মে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাঁস ॥ 

ভূপালী। 

বন্ধুর রসের কথ! কি কহুব তোয়। 
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥ 
এক ছুই গণনাঁতে অন্ত নাহি পাই। 
রূপে গুণে রসে প্রেমে আঁরতি বাঁ়াই। 
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেক বরিখে। 
যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে॥ 
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই। 
পদ্ম শঙ্থ আদি কত মহানিধি পাই ॥ 
জ্ঞানদাঁদ বলে ভাল মনে থাঁক। 
এড়াইতে নারিলা ঠেকিল! বিষম পাঁক॥ 

টি 
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১৩। বরিখেস্্বৎ্সরে। 



৩। 
৪। 

১১। 

১২। 
১৪। 

মৃস্তোগ মিলন ৮১ 

পঠমগ্তরী। 

যব কানু আওল মন্দির মাঝে | 
আঁচরে বদন বাঁপলু লাজে ॥ 
করে কর ধরি ফুয়ল চীর মোর। 

পিয়া বড় টিট কর রাখল আগোর। 
কি কহব রে সখি কানুক লেহা। 

ও স্বখে মুগধ মুগধ মধু দেহা॥ ৬ 

প্রেম পরশ রন কয়ল অপার। 

কত পরথাঁপল পিরীতি পসার॥ 

চু্ঘনে চুয়ল অধরক দুগ। 

কি কহব সে সব সময় সোহাগ ॥ 

নিবিড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ। 

লুবধ মনৌভব নহ পরিচ্ছেদ ॥ 
উপজিল আরতি কহন. না যাঁর়। 

জ্ঞানদাস কহ সীম কো! পাঁয়॥ 

ফুয়ল--স্খলিত করিল। 

আগোর-সআগলাইয়। 

ম্বেদ--ঘাম। 

মনোভব-স্কামদেব। 

সীম_-দীমা। পাঠাস্তর-স“জ্ঞানদান কহ অবধি কে পাঁয়*-.. 

শী, ক, ত। 

উঠে 



৮২. জ্ঞানদাস। 

শ্রীরাগ। 
রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল। 
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল॥ 
মনক মনোরথ মনমথ দেল। 
চন্দন চাঁদ চিত রহি গেল ॥ 
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ। 
স্থধুই স্থধায়সি চকিত ভেল অঙ্গ ॥ 
আরতি গুরুয়! পিরীতি নহ থোঁর। 
লাখ মুখে কহিতে না পারিয়ে ওর ॥ 
পরশে জ্ববশ. তনু বেশ নিরুবম্প। 
ঘামল সব তনু উপজল কম্প॥ 
সরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটি । 
তান্থুল অধরে অধরে লই যাটি॥ 
করে কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ। 
জ্ঞান কহে ছু তনু আধ আধ অঙ্গ ॥ 

স্থহই। 
সজনি ও কথ। কখন নয়। 

শ্যাম স্নাগর, . গুণের সাগর, 
পড়িনু 'কোরে ঘুমায় ॥ ক্র 

১। তিরপিত-্ম্তৃপ্ড । 
৬। চকিত-্চমকিত। 
৭। গুরুয়াস্পগুক। থোরস্অন । 

৯। নিরুঝ্পস্প্খলিত। 



সম্ভোগ মিলন। ৬৩ 

কত পরকারে, চেতন করয়ে, 
চেতন না ভেল মোর। 

অভিমান করি, পাশ মোড়ি রহি, 
 ছুঃখেতে চলল ভোর॥ 

উঠিনু জাগিয়া।] দেখি নাই পিয়া, 
হৃদয়ে বাঁজয়ে শেল। 

আহা মরি মরি, মদন বাণেতে, 
জর জর ভৈ গেল॥ 

দে দব সোউরি, চিত বেয়াকুল, 
কেমনে আছয়ে পিয়া। 

জ্ঞানদাস কহে, এ কথা শুনিতে, 

বিদরয়ে মোর হিয়া ॥ 

সিন্ধুড়া। 

প্রভাত সময়ে, ' . কাক ফুকরিয়া, 
আহার বাটিয়া খায়। 

পিয়া আসিবারঃ  বচন,.কহিতে, 
তহি আন থলে যাঁয়॥ 

সখি এ কথা কহিয়ে তোরে । 
চির দিন পরে, কোন বিধাতা) 

সদয় হইলে মোরে ॥ গন 

১৯ । পাঠান্তর--“কেমনে করিছে পিয়া”-_হ, লি, পু। 

১১। বিভিন্ন পাঠ--“এ সব শুনিয়।”--এ। 



জ্ঞানদাস। 

নিশি অবশেষে, কান্দিতে কান্দিতে, 
নিদ আওল আখে। 

বুকে ছুটি হাত, অতি ভীত পিয়া, 
_.. আপিয়। দীড়াইল সমুখে ॥ 

চমকি উঠিয়া, . কোরে আগুরিতে, 
চেতনা হইল মোর। 

মুরছি পড়িতে, নিকটে বিশাখা, 
আমারে করিল কোর ॥ 

হিয়া দগদণি, পরাণ পোঁড়য়ে, 
| তবহি সন্তোষ হয়। 

জ্ঞানদাস কহে, শুনহ স্থন্দরি, 
বন্ধুয়া যিলব তোয় ॥ 

সিন্ধুড়া। 

স্বপনে দেখিনু মোর প্রাণনাথ। 
সমুখে দাঁড়াঞা আছে জোড় করি হাঁত। 
পুন না দেখিয়! প্রাণ ধরিতে ন1 পারি। 
কি করিব কোঁথ। যাব কি উপায় করি॥ ৪। 
পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইনু। 
আপন করম দোঁষে আপনি মরিণু ॥ 

৫1 আ গুরিতে-_আগলাইতে | 



সম্ভোগ মিলন । : ৮৫ 

যে দেশে পরাণ বন্ধু সেই দেশে যাব। 
পরিয়া অরুণ বাদ ঘযোগিনী হইব ॥ 
জ্ঞানদান কছে রাই থির কর হিয়!। 
আসিবে তোমার বদ্ধ, সময় বুঝিয়া ॥ 

. স্হই। 

পিয়ার পিরীতে, জাগি ঘুমায়লু, 

না জানি বিহান নিশি । 

কান্ুর সঙ্গেরঃর আন্গের সৌরভ, 
ননদী পাওল আসি ॥ 

ননদী বলে গা তোল বড়ুয়ার ঝি। 
সে হেন অঙ্গের, * এমন বিতথা, 

লোকে না বলিবে কি॥ঞ্ত 

কেনে তোর তনু, হেন বিবরণ, 

| মলিন চাদের কলা । 
মত করীবরে, মথিয়া খুঞাঁছে, 

শিরীষ কুম্থম মাল। ॥ 
কে দিল হের, রঙ্গের নুপুর, 

কে দিল এমন হার। 
তড়িত জিনিয়।, | বরণ বসন, 

| গুপতে আনিলি কার ॥ 

আপাদ মস্তক, নাহি পরকাশ, 
কে দিলে চন্দন চুয়!। 



৮৬ . জ্ঞানদাস। 

ম্থরঙ্গ অধরে, রঙ্গ ধরাইতে, 
কে দিল তাস্থুল গুয়া ॥ 

নাপার বেশর, . ভালে সে তিলক, 
কে দিল এমন ছান্দে। 

খঞ্জন নয়ানে, অঞ্জন রঞ্জিত, 
জ্ঞান পড়িল ধান্দে॥ 

স্থহই। 

ননদিগ্ো রহিতে নারিনু ঘরে । 
না|! দেখি না শুনি, এমন দেবতা, 

যুবতী দেখিয়া ভুলে ॥ 
নিশির শ্বপনে, টাদ উপরাগ, 

হেরিয়ে মন্দিরে বসি। 
হেনই সময়ে, সে বন দেবতা, 

মোরে গরামিল আসি ॥ 
খরা তরাসে, আকুল হইয়া, 

মুরছি পড়িনু ভূমে। 
তোর নাম ধরি, কত ন! ভাকিনু, 

শুনিয়া না শুনিলি কাণে ॥ 
এ মোর বিতথা, সে বন দেবতা, 

শুনি চমকএ চিতে। 

৯৯1 চাদ উপরাগ-_চন্ত্র গ্রহণ। 



সম্ভোগ মিলন। ৮৭ 

যুবতী দেখিয়া,  ফিরিয়। হেরিয়া, 
এমতি তাঁহীরি রীতে ॥ 

যে জন হেরয়ের দে বন দেবতা, 
হরয়ে তাহার চিতে.। 

এ বোল শুনিয়া, মনদী চমকি, 
ভ্রমিয়া। বোলয়ে ভীতে ॥ 

 গোকুল পতির, মতি ভুলাইল", 
ঈষত আখির ঠারে। 

জ্ঞানদাস কহে, _ ননদী ভুলাইতে, 
কিবা পরমাদ তারে, 

সিন্ধুড়]। 

অবন্ রভম রস, .. কয়লহু' ধাধস, 
ঝামর ঢপর বেলি। 

উলটল কবরী, সন্বরে নাহি অন্বরে, 
কহ কেরা গারী বা দেলি॥ 

সখি হে কোন এতহু ছুখ দেল। 

বিকচ কমল ফুল, লোচন ছল ছল, 
অব কাহে মুদিত ভেল॥কঞ্র 

১১। অবহ'--এখনও। রভসস্্হর্ষ। 

১৪। গারী-গালী। 

১৬। বিকচ---প্রন্ষ,টিত। 



৮৮ জ্ঞানদাঁস। 

তান্থুল অধরে, মধুর বিম্ব ফলে, 
কিরদ দংশন কিবা দেল। 

কুচ ছিরিফল পর, - বিহগ কিয়ে বৈঠল, 
তাহে অরুণ রেখ ভেল।॥ 

কাজর কপোল, লোল অমিয় ফল, 
সিন্দুর হুন্দর বয়ানে। | 

জ্ঞানদাস কহ, ,.. চলহ চল সখি, 
রাইক মিলাঁহ সিনানে ॥ 

ধানশী। 

সখি রাই কলাবতী কাঁনে। 
এ ছু মনোভব, _. মনহি বুঝাঁওল, 

কিয়ে ছুহু* আপন ম্বজানে ॥ 
ছুহু দিঠি চঞ্চল, বচন সমাপল, 
. চৌদিশে কত আছে আনে । 

দু জন বুঝল, কেহ নাহি সমুঝল, 
: এছন ছুছ' যে দিনানে ॥ 

ভুজে ভুজ বাদ্ধি, উরি দরশায়ল, 
রমণী সমুঝল কাজে । 

আনন সরোরূহ, করে পরশাওল, 
সময় বুঝায়ল সীঝে। 

৯৪ সমুঝল--বুঝিল। 



সভ্গোগ মিলন । ৯ 

কর কমলে মুখ কমল লুকায়ল, 
আন সমুঝায়ল নাহ। 

শুভানদাঁস কহ, তরুণী তুল নহ, 

তছে কয়ল নিরবাই ॥ 

ণ গতি 

বরাড়ী। 
ছলে দ্রশায়ল উরজক ওর। 
অমনি নেহারি হেরল মোহে থোঁর॥ 
বিহমি দশন আধ দরশন দেল। 
ভূজে ভূজে বান্ধি অলপ চলি গেল॥ 

কি কহব রে সখি নারী স্থজাকু। 
হরখে বরখে কত মনমথ বাণ ॥ 

হরি কত দুরসে পালটি নেহারি। 
তোড়ল কানড় কুস্থম উধধারি॥ 
বদনক ওর ঝাঁপল তব গোরী । 
নীল কমলে মুখ রোপল থোরি ॥ 
বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ। 

কান্থ মুগধ তাহে ধরু নিজ দেহ॥ 

৩। ভুল নহ-_তুল্য নাই। 
৪। নিরবাহ--নির্বাহ। 

€&। উরজক গর--স্তনের প্রান্ত ভাগ। 

১০। হ্রখে--হর্ষে। বরখে-্ব্ষণ করে। 

৯৭ 



১। 

৩। 

৮। 

১০ ॥ 

১৪। 

জান্দাপ। | 

ধনি ধনি তাক যাক ইহ নারী। 

জ্ঞানদাস কহ ধনি জন চারি ॥ 

... স্থহই। 
সখি বড় অপরূপ ভেলি। 

রাই যমুনা সিনানে গেলি ॥ 
কানু দরশন ভেল। 
কিয়ে দু ইঙ্গিত কেল॥ 
বুঝিয়। সে সব রীত। 

সবে গেল আন ভিত ॥ 
যব হেত নিরজনে। 

পৈশলি নিকুগ্জ বনে ॥ 
কি ছুহু কয়লি লেহ। 
জ্ঞানদাস তব থেহ॥ 

ভূপালী। 

কি কহব রাইক চরিত অপাঁর। 
এছে কথিহ্ না হেরিয়ে আর ॥ 

গুরুজন সনে আজি চলইতে বাঁট। 

অন্তরে উপজল কান্ুক নাঁট ॥ 

গাঠান্তর-প্ধন্ত ধন্য সে জন] যাহার বরনারী--লী, স। 

পাঠাস্তর--"“সথি বড় অপরূপ কেলি”--লী, স। 

আন ভিত--অন্তঠ দিক। 

পৈশলি--প্রবেশ করিল। .. 

কথিহু'--কোথাও। 



সম্ভোগ মিলন । ৯১ 

পুলকে পুরল তনু ঝরঝর ঘাম। 
অবশ হুইয়! কহে কানু শ্যাম ॥ 
ননদী কহয়ে তি কানু কাঁহা হেরি। 
ভানু ভান্ু করিয়া কহয়ে পুনবেরি ॥ 
অতিশয় তাঁপে তনুতে বহে ঘাম। 
তাহে পুনঃ পুন সে কছলু ভানু নাম॥ 
গুরুজন শুনি তব নিশবদ ভেল। 
জ্ঞানদাস চাতুরী উপদেশ কেল॥ 

ধানশী। 

যাইতে যখুনা সিনানে। 
সঙ্গহি কাল সমানে ॥ 

অলখিতে আওল কাঁন। 

হাম তব বঙ্ক বয়ান ॥ 

ননদিনী আগে আগে যায়। 
তহি কিছু কহিতে না পায়॥ 
ও বর বিদগধ নাহ। 

ইথে যে করল নিরবাহ ॥ গন 
পুন পিছে পিছে গেও সেহ। 
উলটি হেরিয়ে শ্যাম দেহ ॥ 

২। | পাঠান্তর--"অবশ হুইয়। কহে কানু শ্তাম নাম”-্্গী, ক, ত। 

১৪। তহি--শ্রীকষ্ণ। & 

১৫। ও সুন্দর রসিক নায়ক। 



অলখিতে চুম্বন কেল। 
ভাবে অবশ তনু ভেল॥ 

বিহি দিল কণ্টক হাতে । 
চললিহু অধমক সাথে ॥ 

কয়লহু যমুন। সিনান। 
জান কহে সহে কি পরাণ ॥ 

ভূপালী। 

একসরি যাঁইতে যমুনা তীর। 
অলখিতে আঁওল শ্যাম শরীর ॥ 

অন্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস। 

কত বেরি হেরি হেরি সুছু মৃদু হাঁস। 
এ সখি এ সখি অপরূপ কাঁজে। 
দিঠছি দিঠ পড়ল রহি লাজে॥। 
আগে আগে অনুনরি ফিরি ফিরি চায়। 
বিহসি বয়ানে ক্ষণে বয়ান লাগায় ॥ 
আনছলে কতয়ে করয়ে পরিহাঁস। 
হেন বুঝি কত কুলজ কুল নাশ ॥ 

৫। কয়লহু --করিলাম। 
৭। একসরি--একল!। 

১৬। কুলঙা--সতংকুলজাতা। 



হ। 

৫| 

৬। 

১০। 

১২। 

সম্ভোগ মিলন। ৯৩ 

শুনইতে মধুর যুরলী রব থোর। 
খসয়ে কাখের কুস্ত নীবি নিচোর ॥ 
কি দেখিন্ু কি শুনিনু কহনে না যায়। 

জ্ানদাম কহে পিরীতি যাহায় ॥ 

ভূপালী। 
বরুণক দেশ রঙ্গিণী চলি গেল। 
অরুণ অতি স্থরপথ দিগ ভেল॥ 

এছন সময়ে নিজ কেলি নিবাসে। 
বেশ কয়লি পিয়া বহু প্রীতি আশে ॥ 

,আধা আধ তাহে না পুরল আশ। 

হেরি বিঘিনি কত ছাঁড়য়ে নিশ্বাস ॥ 

নাহক চিতহি অতিশয় খেদ। 
জ্ঞানদান কহ বিহিক সন্ভেদ ॥ 

০০০ 

ধাঁনশী। 
একলি মন্দিরে, শুতলি সুন্দরী, 

কোরহি শ্যামর চন্দ। 
তবহু তাহার, পরশ না ভেল, 

এ বড়ি মরমে ধন্ধ ॥ 

নিচোর--অঞ্চল। 

বরুণক দেশ--পশ্চিম দিকে । রঙ্গিণী--জ্রীরাধিক]। 

আকাশ অরুণ বর্ণ হইল অর্থাৎ সন্ধ্যা হইল। স্ুরপথ--আকাশ। 
বিথিনি-_বিদ্ব। 

সম্তেদ--মিলন। বিহিক-_বিধির। 



ন৪ জ্ঞানদাস।, 

সজনি পাঁওলি পিরীতি ওর। 

শ্যাম হুনাগর, শৈশব কিবা 
কঠিন হৃদয় তোর ॥ 

কম্তুরী চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, 
দেখিয়ে অধিক উজোর। 

বিবিধ কুস্থমে, .... বান্ধল কবরী, 
শিথিল না ভেল তোর ॥ 

অমল বদন, কমল মাধুরী, 
না ভেল মধুপ সাঁত। 

পুছইতে ধনী, | ধরণী হেরসি, 
হাসি না কহসি বাত॥ এ 

কিবা! রতিপতি, বসতি বিষয়ে, 

দেখিয়া দেওলি ভঙ্গ । 

জ্ঞানদাঁস কহে, এ দোঁষ কাহার, 
দৈবে না ভেল সঙ্গ ॥ 

রাগ | 

মাধব বোধ না মানয়ে রাই। 
নিকুঙ্জ গৃহে, , ধনী নিবসহ, 

তুরিতে গমন করু'তাই ॥ 
এত শুনি নাগরী, বেশ ধরি সখী সঞ্জে, 

_ চলু বনমাঁলী। 
০৬৯৯০, পাশপাশি পাপা শী পপি পপ জপ ৯০ ডিক লি ক 

১৭। ধনী নিবসহ-_প্রীরাধিক। বিরাজ করিতেছেন । 



সম্ভোগ মিলন। ৯৫ 

যোই 'নিকুণ্তে আছয়ে বর মানিনী 
তাহা যাই উপনীত ভেলি ॥ 

জ্ঞানদাঁস কহে পুরুষ প্রকৃতি । 

ছু রস উজ্জ্বল পরিপাটি অতি ॥ 
পচতে 

ধানশী। 

ছুতীক বচন শুনি নাগর রাজ। 
অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ ॥ 

ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস। 
মনে। মাহা হয়ল বহুত উল্লাস ॥ 

.তবহি সফল করি জীবন মাঁন। 
তাঁকর সঞ্চে হরি কয়ল পয়ান ॥ 
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর । 

এঁছনে পাওল কুপ্জক ওর ॥ 

জ্ঞানদাস কহে অপরূপ বূপ। 
যুগল মিলন স্ত্ধু রস কুপ॥ 

ভূপালী। 
সখীর বচন শুনি হিয়া উতরোল। 

কহই না পারই গদ গদ বোল॥ 
নয়ানে বহই ঘন আনন্দ লোঁর। 
পদ আধ চলে রাঁই সখী করি কোর॥ 

৭ আশোয়াস-আশ্বাস। 

৮। মনে। মাহা মন মধ্যে। 



৯৬ জ্ঞানদাস। 

আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া৷ অঙ্গ । 
চলে বা না চলে অতি রসের তরঙ্গ ॥ 
জ্ঞানদাস কহে চল ঝাট কুঞ্জে যাই। 
প্রেম ধন দিয়! তুমি কিনহ কাহনাই ॥ 

শ্রীরাগ। 

( অভিসার মিলন।) 

একলি কুঞ্জহি কান। 
অথ হেরি আকুল পরাণ ॥ 

মনমথে জর জর ভেল। 
তৈখনে স্থন্দরী গেল ।॥ 

হেরইতে নাগর কাঁন। 
হোঁয়ল অমিয়! সিনান ॥ 

নব অনুরাগিনী নারী। 
কি কহুব কহুই মা পারি । 

নাহ দরশন ভেল ভোর । 

কো! কহই আরতি ওর ॥ 
সহচরীগণ পিছে গেল। 

হেরি ছুহু আনন্দ ভেল ॥ 

পুরল মন অভিলাষ । 

জ্ঞান কহই সখী পাশ।॥ 

শা াাা্শ্শা্ক্াশীীীপীশী 
১৩। নাহস্্নাথ। 



মস্তোগ মিলন। | ৯৭ 

তিরোতিয়। | 

উরজ উঠল জনু বদরী। 
করে জনি ঝাঁপহ সগরি। 

পরবোধি পরশি রহ থোরে। 

কমলিনী পড়ু যৈছে করীবর কোরে ॥ 
মাধব তুয়! পায়ে সোপনু গোরী। 
তুহু বিদগধবর এহ রস থোরি ॥ ঞন। 

সাচল নবনীক পুতলী | 
অরুণ কিরণে জন্থু শুতলি ॥& 
সরসে না হয় ভরমে। 
চান্দ আরোপল, জন্কু জলধর ঠাঁমে ॥ 
সহজে সহজে কর করমে। 
ধরম রাখি যদি রাঁখয়ে ধরমে ॥ 
বৈদগধি দোঁতী বিচাঁরে। 
জ্ঞানদাস কহ এহ রস সাঁরে॥ 

ছাতা 

১। উরজ--স্তন। জন্গ--যেন। বদরী--কুল। 
২ 

৩। 

৭ | 

১৩। 

১৪। 

সগরি--সকণ। 

পরবোধি--প্রবোধিয়া। পরশি-্ষ্পর্শ করিয়া। 

সীচা ননীর পুতলী। 

দোঁতী-_দৃতী। 

সারেস্-সার। 

১৩ 



জ্ঞানদাস। 

ধানশী। 

তু বিদগধবর তরুণী পরাণ। 
আজু শুনলো মুঞ্রিঃ মনসিজ নাম ॥ 
অঞ্চল পরশিতে অন্তর কীাপ। 
রমণী সহয়ে কিয়ে এত এ আলাপ ॥ 
এ হরি এ হরি অতএ আমার । 
হাম কিছু ন। বুঝিয়ে ও রল বিচার ॥ঞ। 
আরতি অধিক নাহি কিছু লাভ। 
দারিদ ঘর যাঁচক নাহি যাঁব॥ 
জল বিন্ু জলচর না করয়ে কেলি। 
কলিক1 কমলে ভ্রমর নহে মেলি ॥ 

দেখইতে শুনইতে লাগু তরাস। 
আজু পুছব মুঞ্চি প্রিয়সখী পাশ ॥ 
সো যব জানয়ে এ সব হ্থধি। 
জ্ঞানদাস কহ ভাল কহ বুধি॥ 

ধানশী। 

(দেখিতে দেখিয়ে আনহি ছান্দে। 
কিবা লাগায়াছে মদন ফান্দে॥। 
সহজ কানুর চরিত যে। 

তা দেখি জগতে না ভুলে কে॥ 

১। বিদগধ বর--রসিক বর। 
৮। দারিদ--দরিদ্র। খাঁচক--যাচিতে। 



সভোগ মিলন। ৯৯ 

সই বলিব কি। 
প্রেম পরসঙ্গ দেখিতেছি ॥ 
পিরীতি আহারে ন। পড়ে কে। 
দোঁতী পাইয়াছে পরতেক দে? 
নহিলে এমন চরিত নয়। 
আনছলে এত কথা কি কয়॥ 
হাসির মিশালে চাহনি আঁন। 
তা দেখি কাহার ন। হয় ভান ॥ 
জ্ঞানদাম অনুভাবিয়। গায়। 
রসের বেভার লুকা না যাঁয়॥ 

ললিত। মা 
উঠিয়া নাঁগররাজ নিদের আবেশে । 
ছুটী জাখি মুদি রহে বিনোদিনী পাশে ॥ 
ভূজলত। বেড়ি রাই নাগর কৈল কোঁরে। 
অনিমিখ হইয়া! ষাদ বদন নেহারে ॥ 
স্ববাসিত জলে চাঁদ বদন পাখালে। 

মুছায়ল বদন চাদ আপন অঞ্চলে ॥ 
জ্ঞানদীসেতে বলে বলিহারী যাঁই। 
এমন দৌহাঁর প্রেম কভু দেখি নাঁই। 

১৫। পাখালে--প্রক্ষালন করে। 



১৬৬ 
জ্ঞান্দাস 1 

বিভাস। 

প্রাণনাথ কি বলিব তোরে । 
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে ॥ ধ্। 
তোমার গীত ধটি আমারে দেহ পরি। 
উভ করি বান্ধ চূড়া আঁউলাইয়' কবরী ॥ 
কাণের কুগুল দেহ হাতের মুরলী। 
শ্যাম বরণ মোঁর অঙ্গের উড়নী ॥ 
জ্ঞানদাস কহ কাহ্াই পাঁশুনি কর দূর। 
চরণে পরাঁও তুমি কনয় নুপুর ॥ 

8555-84-58 
৭। পাশুনি--পাপ। 
৮। কনয়--সোণার । 



রগোদীার। 

ধানশী। 

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাঁজে। 
অনুভবে জাননু অদ্ভূত কাষে ॥ 
তু বরনারী চতুর বরকান। 
মরকতে মিলল কনক দশবাণ ॥ 
এ ধনি এ ধনি বু পরিহারি। 
নিজ জন জানি না কহ বেভাঁর॥ ক্ন। 
ক্ষণে ক্ষণে অলমে মুদ্রমি ছুটী আখি। 
নিজ তনু ছাহে চাহি করি সাঁখী॥ 
জলধর হেরি ভেলি চমকিত। 
শ্যামর চান্দে চৌরায়ল চিত ॥ 
ক্ষণে পুলকিত তনু বহসি দাভারি। 
সুগমদ উরজে যতনে চীরে বারি ॥ 
ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়। 
জ্ঞানদাস কহে কাহে লুকায়॥ 

৩। বরকান--নুন্দর কানাই। 
১০ চোরায়ল--অপহরণ করিল। 

১১। সাভারি-্-গুরুভার। 



১৫২ জানদাঁস। 

বরাড়ী। 

হাসি হাসি বয়ান লুকাঁয়সি রাই। 
্টাম স্থনাগর রস অবগাই ॥ 
অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবন্ধ। 
লাজ কপাট কয়ল মুখ বঙ্ধ॥ 
এ সখি এ সখি মানহ মোঁয়। 
পরতেক জানি পুছলু হাম তোয় ॥ 
তিলে তিলে প্রতি অঙ্গ পরতেক হোই । 
ছুখ বিন্ু ছু দিঠি লু লু রোই॥ 
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ 1 
আজ আন রীতি দেখিয়ে আর রঙ্গ ॥ 

কহইতে না কহদি মোড়সি অঙ্গ। 
বহু পরসাদে তোহে কয়ল অনঙ্গ ॥ 

মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ। 
জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ॥ 

উওযতেদনরীত 

বরাঁড়ী। 

লু লু মুচকি, হাসি চলি আওলি, 
পুনঃ পুন হেরদি ফেরি। 

২। অবগ্াই--নিমগ্ন। 
৫---৬। লীল! সমুদ্র গ্রন্থে প্রাণ্ত। 

৮। লহছ-্অন্ন। 



রসোদগার। 

জন্ু রতি পতি সঙে, মিসল রঙ্গভূমে, 
এঁছন কয়ল পুছেরি ॥ 

ধনিহে বুঝলু এ সব বাত। 

এত দিনে তুহুক .. মনৌরথ পুরল, 
ভেটলি কানুক সাথ ॥ গর । 

যব তোঁহে সখীগণ, . নিরজনে পুছল, 

তব তুম ছাণপলি কায়। 
অব বিহি সে সব, বেকত কয়ল সখা, 

কৈছনে গোঁপবি তায় ॥ 
চৌরিক বচন, কহুত সব গুরু জন, 

সো সব পায়লু সাখি। 
দশ দিন ছুরজন, .. এক দিন স্থজনকঃ 

আজু দেখিনু পরতেকি ॥ 

হাম সব নিজ জন, কহসি রাঁতি দিন, 

সে। সব বুঝনু আজে। 
জ্ঞানদাস কহ, সখি তুহ' বিরমহ, 

রাই পাঁওল বহু লাঁজে॥ 

২। পুছেরিস্জিজ্ঞাসা করিয়া। 

৫। ভেটলি--মিলিত হইলি। | | 

৭ ছাপলি--গোপন করিলি। কায়--কেন। 

৯। গৌোপবি--গোপন করিবে। 

১৩ । পরতেকি-স্প্রত্যক্ষ করিয়া। 

১৬। বিরমহ---স্থির হও। 

৬৩) 



১০৪. জানদাস। 

কামোদ। 

রূপ কলাগুণ - সব সম্পূরণ, 
এছন কানু বরমাহ। 

আছিল আমার চিতে, তুয়া সহ মিলাইতে 
ভালে ভেল বিহি নিরবাহ্ ॥ 

সখি হে কাহে তুছু মানসি লাজে। 
বিছি পরসাদে, সাধ সব পুরল, 

বুঝল মে! অপরূপ কাঁজে॥ 
যাকর কাহিনী? ছাড়ি তুহ্ছ আন দিন, 

আন না শুনসি কাণে। 
বচন রচন করি, সব উলটায়সি, 

আজু দেখি আন সন্ধানে ॥ 
সব আন রীত চিত তুয়া অন্তর, 

বয়ন ঝাঁপসি এক হাঁতে। 
অ্ানদাস কহ, . বচন আন নহ, 

কো পাতিয়ায়ব ইথে ॥ 

গান্ধার। 

কাহে কানু ঘন ঘন, _ আঁওত যাঁওত, 
ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি। 
0 উিিিিরিটিটিরি টিন িরারাররিি 

১৫। পাতিয়ায়ব-্প্রত্যয় করিবে। 



রসোদগার | ৯০৫ 

হাদি হাসি মুখ শশী, উগাঁরে অমিয়! রাশি, 
০তোহে কিয়ে কয়ল পুছারি ॥ 
স্থন্দরি কহ কিছু বচন বিশেষ। 

হেন অনুমানি চিতে, ন1 জানি কাহার ভীতে, 
আছয়ে পিরীতি নবলেশ ॥ । 

সহজে রমিক রাজ, অলখিতে সব কাজ, 
অন্ুভবি ওর না পাই। 

যাহার নয়ন শরে, জাতি কুল শীল হরে, 
ভাগ্যে ভাগ্যে আমর] এড়াই ॥ 

একই নগরে বৈসে, কখন এ দিগে আইসে, 
দেখি শুনি কীপয়ে পরাণ । 

জ্ঞানদাঁস শুনি বলে, . কহ কহ দেখি কোঁন ছলে, 
করিতে না পারি অনুমান ॥ 

ভি 

ধানশী। 

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে। 
অবল! এতেক তপ করিয়াছে কবে॥ 
পুরুষ পরশ হেয় মন্দের কুমার। 
কি ধন লাগিয়। ধরে চরণে আমার ॥ 
এরি নারেরর রিয়ার রাযি রাবারের 

১। 'উগারে--উদগীরণ করে। ূ | 
২। তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করিল। 

গীতচিন্তা মণি গ্রন্থে “কয়ল” স্থলে “কহল” পাঠ আছে। 
১*। পাঠীন্তর_-"নতত এধিগে আইসে”--প,ক, ল) গী, চি,ম; লী,ম। 

১৪ ্ 



১০৬ জ্ঞানদাস। 

কাহারে কহিব সখি মরমের কথা। 
নাগর হুইয়! দেয় মোঁর চরণে আলতা ॥ 
আপনি চুড়ার বেশ বনায়ে আমারে । 
রমণী হৈয়! যেন রহে মোর কোরে ॥ 

_কহিতে সরম দই রুহিতে সরম। 
আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম ॥ 
জ্ঞানদাস কহে গুন শুন বিনোদিনি। 
জীতে কি পাসর! যায় কানু গুণমণি ॥ 

(জাতক 

ধানশী। 

আজি কেন তোমায় এমন দেখি । 
সঘন আলসে ঝাপি আখি ॥ 
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা৷ 
না জাঁনি হিয়ার রি আছে বেখা ॥ 
কিবা বা মনে লাগিয়াছে। 
দোষ দ্রিঠে কেবা দেখিয়াছে ॥ 
বসন সঘন না রহে গায়। 
রসের অস্কুর উপজে তায় ॥ 
যদি বা বোলহ লাঁজের কাষে। 
মরম লোকের মরমে বাজে ॥ 

৬।  পাঠীত্তর-_-মোরে আচরিতে বলে পুরুষ ধরম”--প, স; লী, » 
৮। বিভিন্ন পাঠ--“বিনোদ নাগর বড় মে রসিক মণি”--প-স। 



বসোধগার। ১০৭ 

কাল কান্ুর পথে ষে জনা যায়। 
বাতাসে মানুষ চমক পায় ॥ 
তার ভাবে যদি এমন জাঁন। 
জ্ঞানদাস বোলে কেন না মাঁন। 

ভূপালী। 
অঞ্জন রঞ্জাই দ্রিঠে অরবিন্দে। 
ভূলল মধুকর অতি মকরন্দে ॥ 
হেম মুকুট দুর করএ ললাট। 
সিথার সিন্দুর মনমথ পাট ॥ 
সহজই স্বন্দরী অতি রস ভার। 
বিদগধ নাগর করয়ে শিঙ্গার ॥ ্। 
ইন্দু কোটি জিনি চন্দন বিন্দু। 
হেরইতে নাগর পড়ু রসসিন্ধু। 
চিবুক বনায়ল কাল ভূজঙ্গ। 
হেরি হরিষে পুলক পহু' অঙ্গ ॥ 
চন্দনে রাজিত করু কুচ কুন্ত। 
ছুধে সিনায়ল কাঞ্চন শম্ভু ॥ 
বেশ বনাইতে না পাই ওর। 
জ্ঞানদাস কহ ভয়ে নহ ভোর॥ 

০০ 

ই০। শিঙ্গার_বেশ। 
পা? পপ 



সুরলী শিক্ষা 
কানড়া। 

মুরলী করাও উপদেশ । 

যে রহ্ষে, যে ধ্বনি. উঠে জাঁনহ বিশেষ ॥ 
কোন 

কোন 

কোন 

কোন 

কোন 

কোন 

কোন 

কোন 

কোন 

রক্ষে, 
রন্ধে 
রন্ধে, 
রহ্ধে, 
রদ্ধে 
রন্ষে 
রন্ধষে 
রন্ধে, 
বন্দে, 

বাজে বাঁশী অতি অন্ুপাঁম £ 
রাধা বলে ডাকে আমার নাম 

বাজে বাঁশী স্ুললিত ধ্বনি ? 

কেকা রবে নাচে ময়ুরিণী ৭ 
রসালে ফুটয়ে পাঁরিজাত ? 
কদম্বম ফুটে হে প্রাণনাথ £ 
বড় খাতু হয় এক কালে 

নিধুবন হয় ফুল ফলে? 

কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় ? 
একে একে শিখাইয়। দেহ শ্যাম রাঁয়। 
জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি হাঁসি। 
রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী ॥ 

(শ্রীকৃষে'র উত্তর ) 

কামোদ । 

আইস আইস মোর বিনোদিনি রাধা । 
তোষা দরশনে গেল মনসিজ বাধা ॥ 



মুরলী শিক্ষা। ১০৯ 

তুমি মোর সরবন নয়নের তারা । 
তোম1 বিনে দশ দিগ হেরি আন্দিয়ারা ॥ 
তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান। 
ভুমি মোর তস্ত্র মন্ত্র তুমি হরিনাম ॥._ 
ততোহার লাগিয়া! বৃন্দাবন করিলাম । 
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম ॥ 
চৌরাণী ক্রোশ এহছি বৃন্দাবন সীমা । 
যত কিছু লীল খেলা তোমারি মহিম! ॥ 
জানে সব ব্রজ জন জানে ব্রজাঙ্গনা । 
সবে জানে তব মন্দ্রে আমি উপাসনা ॥ 
নিজ পীত বাঁসে শ্যাম চরণ ধুলি ঝাড়ে। 

ললিত মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে ॥ 
শ্যাম কোরে মিলল রসের মুপ্তরী। 
ভ্ঞানদাঁস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী ॥ 

(শ্রীরাধার উক্তি।) 

ধানশী। 

ঘরে হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে। 
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে ॥ 

কোন্ রন্ধেতে শ্যাম গাও কোন তান । 

কোন্ রহ্ধষের গানে বহে যমুনা উজান ॥ 
কোন্ রন্ধেতে শ্যাম গাও তোন গীত । 
কৌন রন্ষের গানে রাধার হরি লহে চিত-॥ 



জ্ঞানদাস। 

কোন্ রন্ধের গানেতে কদন্ব ফুল ফুটে। 
কোন্ রন্ধের গানেতে রাধার প্রেম লুটে ॥ 
ভালু হুইল আইল! রাই মুরলী শিখাব। 
জ্ঞানদীঘের মনে বড় আনন্দ হইব । 

প্রীকণের উত্তর) 

বিহাগড়া । 

ধরবা ধরবা ধর, মোর গীতবাঁস পর, 
গৌর অঙ্গে মাখহ ক্তূরী। 

শ্রবণে কুণ্তল দ্দিব, বনমাল। পরাইব, 
চূড়া বান্ধ আউলায়্যা কবরী ॥ 

গৌর অন্গুলি তোর, সোণ। বান্ধ! বাঁশী মোর, 
ধর দেখি রন্ধ মাঝে মাঝে। 

চরণে চরণ রাখত  কদন্ব হিলনে থাঁক, 
তবে মে বিনোদ বাশী বাজে ॥ 

মুরলী অধরে লেহ, এই রন্ধে, ফুক দেহ, 
 অঙ্কুলি লোলায়! দিব আমি । 

জ্ঞানদাস এই রটে, যা বলিল1 তাঁই বটে, 
ত্রিতঙ্গ হইতে পার তুমি ॥ 

নিউটন 

৪ 



বসন্ত লীলা । 

বসন্ত ॥ 

আঁওবরে খতু রাজ বসন্ত। 

খেলত রাই কানু গুণবস্ত॥ 
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল খাব! 
মদন মধুৎসব পিক কুল রাব। 
দিনে দিনে দ্রিনকর ভেল কিশোর । 
শীত ভীত রছ শিখর কোর ॥ 
'মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত। 
নিরথি নিশাঁকর যুবজন হিত॥ 
সরোবর সরমিজ শ্যাম লেহা। 
জ্ঞানদান কহে রস নিরবাহা ॥ 

ভূপালী। 

নব মধু মাঁস কুন্ম ময় গন্ধ। 
রজনী উজোরল গগনহি চন্দ ॥ 

৩। ধাব-_ধাবিত হইল। | 
৪। মধুসব--বসস্তোৎসব। রাব--রব করে। 
৭। মিত--অনুমিত। | 

৯--১০। পাঁঠান্তর--*“সরবস রসিক শ্তামর লেহ। 
জ্ঞান্দাম কহ রস নিরবাহ ॥” পদমমুদ্র। 

৯১ মধুমাস- চৈত্র মাস। 



১১২ জ্ঞানদাস। 

মলয় পবন বহে সৌরভ মেলি। 
কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি ॥ 
এছে রজনী হেরি. রসবতী রাই। 

 সহচরী সহ নিজ বেশ বনাই॥ 
তবহি চললি ধনী কালিন্দী তীর। 
অপরূপ শোভন ধীর সমীর ॥ 
সখীথণ সহ তহি মিলল কান। 
ঢু জন হেরই দুহুঁক বয়ান ॥ 
ছু মুখ হেরইতে মুছু মৃছু হাস। 
জ্ঞানদাস .কহ ছুছুক বিলাস । 

কামোদ। 

সাজল শ্যাম,  স্থরত রণ পণ্ডিত, 

করে করি কুহৃম কামান। 
সৌরভে ভ্রময়ে, কত কত মধুকর, 

জিতল মনমথ বাণ ॥ 

 ধনি ধনি অপরূপ ছান্দে। 
বেশ বিলাস, রসময় মাধুরী, 

কামিনী লোচন ফান্দে॥ ক 

চুয়াচন্দন, অগোর বিলেপন, 
ংযোঁগ বিবিধ বিচিত্রে। 

১১। মুরত--রমণ, রতিক্রীড়। ৷ 



বদস্ত লীল!। 

সমর মমিত কেশ, কেশ করু বন্ধন, 
বরিহা। চাঁর চরিত্রে ॥ | 

কন্কন কিস্কিনী, ঝন ঝন রণ রণি 
রতিরণ বাঁজন বাঁজে। 

জ্ঞানদাম কহ, . রসিক শিরোমণি, 
সাজল রমণী সমাজে ॥ 

(উরে তেজনিি 

বরাড়ী। 

যত নারী কুল, বেরহে আঁকুল, 
ধৈরজ ধরিতে নাঁরে। 

রমিক নাগর, .  বুঝিয়া অন্তর, 
ধাড়াইল যমুনা ধারে। 

কদম্বের তলে, বসি কোন ছলে, 
মু সৃছু বায়ে বাঁশী। 

শুনিতে শ্রবণে, ব্রজ বধু গণে, 
তাহাই মিলল আঁসি॥ 

মরণ শরীরে, পরাণ পাওল, 
এ্ছন সবহ ভেলি। 

বন দাবানলে, পুড়িয়া যেমন, 
অমিয় সায়রে কেলি ॥ 

২ বরিহা-মযুর | 
১২। পদদমুদ্রে “বায়ে” স্থলে “বাজায়” পাঠ আছে। 

৯৫ 

১১৩ 



জান্দাস। 

চাঁতিকিনীগণ 0. হেরি নবঘন, 

মনের আনন্দে ভাসে। 

জিনি জলধর, . বদন সুন্দর, 

চকোরিণী চারি পাশে ॥ 
বিরহে তাপিত, | ভেল তিরপিত, 

বরিখে অমিয়! রাশি । 
জ্ঞানদাস ভণে, . শ্যামের বদনে, 

আধ ঈষৎ হাসি ॥ 

বসম্ত। 

বিহরই নিধু বনে যুগল কিশোর । 
ফাগুড রঙ্গে আজি সভে হৈয়াছে বিভোর ॥ 
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি। 
শ্যাম নাগর অঙ্গে দেওত ডারি ॥ 
ললিত। বিশাখা আদি সখীগণ মেলি। 
রাঁইক নিয়ড়ে ফাঁগ্ড লেই গেলি ॥ 

১। পদকল্পতর গ্রন্থে পত্রজবধূগণ” পাঠ দৃষ্ট হয়। 

৩। পাঠাস্তর--“জিনি শশধর”--প, ক, ল এবং গী, ক, ত। 
৬। বরিখে--বর্ষণ করে। 

৯। বিহরই--বিহার করে। 
১২। ডারি--নিক্ষেপ করিয়া ।. 

১৪। নিয়ড়ে-নিকটে। | 



চ্ঞ 

৩। 

১৪ 

বমস্ত লীলা। ১১৫ 

 মনব সখী ডারত নাগর অঙ্গে। 

নাগর খেলই রাইক সঙ্গে ॥ 
বাণ রবাঁব মুরজ পিনাম। 
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাদ॥ 
কোই কোই গাওত নব নব তান। 
জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ন ॥ 

বনন্ত | 

মধুবনে মাঁধৰ দোলত বলে । 
ব্রজ বনিত! ফাগড দেই শ্যাম অঙ্গে ॥ 
কানু ফাগ্ড দেয়ল সুন্দরী অঙ্গে। 
মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥ 

ফাণ্ড রঙে গোপী সব চৌদিগে বেটিয়া। 
শ্টটম অঙ্গে ফাগড দেই অঞ্জলী ভরিয়া ॥ 
ফাগ্ড খেলাইতে ফাগড উঠিল গগনে । 
বৃন্দাবন তরুলতা। রাতুল বরণে ॥ 
রাঁঙ্গ। ময়ূর নাঁচে, কাছে রাঙ্গা! (কোকিল গায়। 
রাঙ্গ। ফুলে রাঙ্গ৷ ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায় ॥ 

পদ সমুদ্র গ্রন্থে "রাইক” পাঠ নাই, “নাগ্ররী” পাঠ আছে। 

ররাব-্বেহালার সভায় বাদ্যযন্ত্র। 

মুরজ-_মুদঙ্গ। 

পিনাস--পিনাক যন্ত্র, কোদগ্ডাকতি বাদ্যমন্ত্র। 

বুন্দাৰনের তরুলতা লাঁলবর্ণ হইয়। গেল 



১১৩ জ্ঞানদাস। 

রাঙ্না বায় রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পাঁনি। 
গগন ভুবন দিগ বিদ্িগ না জানি ॥ 
রতি জয় জয় দ্বিজ কুলে গায়। 
জ্ঞানদাস চিত নয়ন জুড়ায় ॥ 

ৰসন্ত। 

দোঁলত রাধা মাধব সঙ্গে । 

দোলায়ত সব সখীগণ বহু রঙ্গে ॥ 

ডারত ফাগড ছুই জন অঙ্গে । 
হেরইতে ছু রূপ মুরুছে অনঙ্গে॥ 
বাজত কত কত যন্ত্র স্থৃতান। 
কত কত রাগ মান করু গান ॥ 

চন্দন কন্ধুম ভরি পিচকারি। 
দু অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি ॥ 
বিগলিত অরুণ বদন দুছ' গায়। 
শ্রম জল বিন্ধু বিন্দু শোভে তায় ॥ 

হেম মরকতে জন্ু জড়িত পঙার। 

তাহে বেঢুল গজ মোতিম হার ॥ 

দৌলাপরি ছুহু নিবিড় বিলাস। 
জ্ঞানদাস হেরি পুরয়ে আশ ॥ 

০ 

৩। দ্বিজকুলে-_পক্ষীগণে। 
১৫। পঙার-- প্রণালী । 



বসন্ত লীলা । ১১৭ 

ধানশী । 
মধুর যামিনী, কাম কামিনী, 

বিহরে কালিন্দী তীর। 

কোকিল কুহরত, ভ্রমর বঙ্কৃত 

বদত কি রসধার ॥ 

রাধা মাধব সঙ্গ। 

সঙ্গে সহচরী, নাচয়ে ফিরি ফিরি, 
গাওয়ে রন পরসঙ্গ ॥ ক 

করহি বন্ধন, | ঝমকে কঙ্কন, 
চরণে মঞ্জীর বোল) 

কটিতে কিস্কিনী, বাঁজয়ে কিনি কিনি, 
গণ্ডে কুণ্ডল দোল ॥ 

রাই নাঁচত, কত অদ্ভুত, 
কান কত কত গায়ই। 

সবহ সখী মেলি, রচয়ে মণ্ডলী, 
জ্ঞানদাস মতি ভায়ই ॥ 

হহই।.বসন্ত। 

মলয়জ পবন, _.. পরশে পিক কৃহরই, 
| শুনি উলসিত ব্রজনারী | 

উলসিত পুলকিত, সবহু লতা তরু, 
| মদন ভেল অধিকারী ॥ 

৩। ঝন্কৃত-বঝঙ্কার করে। 

১৭। উলমিত-_পুলকিত। 



টু ১১৮ 

৯ 

জানদাদ। 

মুকুলিত চুত, দূত ভেল ষটপদ, 
শবদহি' দেওল বাধাই । 

সম্ভ বলত্ত,. _. পুজায়ল ঘরে ঘরে 
জগ জনে আনন্দ বাড়াই ॥ 

চাতক পায়ে,  কপোত শিখগ্ডক, 
ছু জন লিখন বুঝাই। 

দি বর নসম্ত, বিহঙ্গ শুক মুখ, 
পঞ্চম বেদ পঢ়াই॥ 

কুঞ্জলতা পর, সাঁজল খতুপতি, 
বহুবিধ বিচিত্র বিধানে । 

কুম্থম রিকাঁশল, রাসস্থল ঝলমল, 
কানু শুনল নিজ কাঁণে॥ 

মাধবী অধুমতী, বিমল চন্দ্রমুখী, 
সভাকারে কহরি বুঝাই । 

রম পরধান, নারী ধাঁহ। বৈঠয়ে, 
স্বন্দরী রসবতী রাই । 

ইহ মু বচন, শুনিয়া! রস দায়িনী, 
দোঁতী চললি উল্লাসে। 

গুরুয়া গমন তর, চলিতে না দেখে পথ, 
সবহু কহল ধনী পাশে ॥ 

গুনহ রচন মোর “কানু পাঠাওল মোহে, 
কহলি নিজ কাছে। | 

পাস পপি পিপাসা শিলালিপি ০৯ পিপি পাপা সপ ১ ও 

১। যটপদ--ভ্রমর। 



বসস্ত লীল!। 

শ্যাম হৃঘড়, .. শাগর রস শেখর, 
রাস করব বন মাঝে” ॥ 

দোতীক বোলে, দোলে ঘন অন্তর, 
আনন্দে ঝোরে দুই আখি। 

রাঁধা স্ধামুখী, সফল তনু মানই, 
পুনঃ পুন কহ চল দেখি॥ 

যতনহু আননে, আন নাহি বোলয়ে, 
স্বপনে নাহি আন ভান। 

রাতি দিবসে ধনী, আন না ভাবই, 
নয়ানে না হেরই আনম ॥ 

ুষ্কুম' ক্তরী, চন্দন কেশর ভরি, 
কুচযুগে শোভিত হারে। 

বেশ বনাঁগওল, যো যাহা সাজল, 
এঁছনে চলল বিহারে ॥ 

রঙ্গিণী সঙ্গে, চললি ধনী স্ন্দরী, 
সঙ্গীত সঞ্চর নাই। 

নব অনুরাগে, জাগি রূপ অন্তরে, 
সভে মেলি শ্যামর গাই ॥ 

সবনব নাগরী, বর রসে আগ্নরী, 
রদ ভরে চলই না পারি। 

গুরুয়।৷ নিতম্বভরে, অঙ্গ করে টলমলে, 
হেরইতে কত মনহারি ॥ 

৯1 স্ঘড়-্ন্ুনিপুন | 

২১। পাঠাস্তর--“গুরুয়া নিতম্বতরে, অঙ্গ উলমল*--গী, ক, ত। 



১২০ জানদাস। 

ছুইক ছুলই ছু, দরশনে পহিলহি, 
আধ নয়ন অরবিন্দ। 

ছু তনু পুলকিত,  ঈষদবলোকিত, 
বাঢল কতয়ে আনন্দ ॥ 

পহিলহি হান সম্ভাষ মধুর দিঠে, 
পরশিতে প্রেম তরঙ্গ । 

কেলি কল। কত, দুছ রসে উনমত, 
ভাবে ভরল ছু অঙ্গ ॥ 

নয়ানে নয়ান ঢুলাঁটুলি উরে উরে, 
অধরে অমিয়া রস. নেল। 

রাম বিলাস, শ্বা বহ ঘন ঘন, 
ঘামে তিলক বহি গেল ॥ 

বিগলিত কেশত? কুসুম শিখি চন্দ্রক, 
বেশ ভূষণ ভেল আন। 

ছুহছুক মনোরথ পরিপুরিত ভেল, 

ছু ভেল অভেদ পরাণ ॥ 

ধনি বৃন্দাবন, ধনি রঙ্গিণীগণ, 

.. ধনি রাসর-সময় কান। 
ধনি ধনি সরস কলারস খতুপতি, 

জ্ঞানদীম গুণ গান ॥ 

১। ছুলই---ছুর্লত। পা 

১৭। ধনি-্ধন্ | 



রাসলীল!। 

বিহাগড়া | 

দেখবি সখি, | শ্যাম চান্দ, 

ইন্দুবদনী রাধিকা । 

বিবিধ যন্ত্র, | যুবতী বৃন্দ, 

গাঁওয়ে রাগ মালিক ॥ ফ। 

মন্দ পবন, কুঞ্জ ভবন, 

কুহ্থম গন্ধ মাধুরী । 
মদন রাঁজঃ . মব সমাজ, 

ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী। 
তরল তাল, _ খ্তি ছুলাল, 

নাচে নটিনী নটন সুর। 
প্রাণনাধ, করত হাতি, 

| রাই তাঁহে অধিক পুর ॥ 
অঙ্গে অঙ্গে, পরশে ভোর, 

কেছু রহত কাহুক কোর! 
জ্ঞানদাস, কছত রাস, 

ধযৈছন জলদে বিজুরী জোঁর॥ 

২ ইন্দুবদনী-_চন্তরমুখী। 
১০। নটিনী--নটা। নটন্থর--নর্ভকবীর। 

১৬ 



৯২২. 

১১ | 

১৭। 

জ্ঞানদাস। 

কামোদ। 
চন্দন চান্দ, কুস্তম নব কিশলয়, 

মন্দ পবন পিক রাব। 

বরিহা কপোত, জোড়ে জৌড়ে নাঁচত, 
চিতক নিজ পরথাব ॥ 

ভালিরে ভালি অভিনব 
মদন সমাজে । 

রাধা রসবতী, অতি রসে আরতি, 
কানু রসিকবররাজে ॥ ফ। 

কুম্থমিত কুঞ্জহি, রঞ্জন মননিজ, 

নব নব রঙ্গিণী মেলি। 
য়সময় ভূঙ্গ, কতহু রস মধুকরি, 

ভ্রমি ভ্রমি করু রস কেলি॥ 

ধনিরে ধনিরে ধনি, ছুহু রূপ লাবনী, 
ধনি বৈদগধি কত ভাতি। 

আর কে কু কত, ছুহু* রমে উনমত, 
জ্ঞান কহে নাহি দিন রাতি ॥ 

কামোদ। 

মনমথ যন্ত্র _. স্থধীর স্থনায়রী 
শ্যাম স্থন্দর রস সীম। 

ভূঙ্গ-ভ্রমর ৷ 
নুনায়রী--নুনাগরী। 

১৮। মসীম--সীমা। 



রাসলীণা। ১২৩ 

সব বৈচিত্র, কলারম চাতুরী, 
নাগরী গুণ গরিম ॥ 

বিলসই রাসে রসিক বরকান। 
রাই বিনোদিনী শোভই বাঁম ॥ ক্র 

 নয়নক অঞ্জন, কানু কত রেখহি, 
রাই তাহি ভেল ভোর । 

প্রেম পরশ রস, লীলা রস লহ্রী, 
ছুই তনু ভাবে উজোর ॥ 

চঞ্চল চারু চিকুরে শিখি চন্দ্রক, 
স্বন্দর সিন্দুর দাগ। * 

ছুছক হৃদয়ের উদয় স্থখ সম্পদ, 
জ্ঞান কহে ধনি অনুরাগ ॥ 

*.. বেলোয়ার। 
রাম বিলাসে, রমিক বর নাগর, 

বিলসই রসবতী মাঝে । 
দুর বনি বেশ, বয়েম বৈদগধি, 

অবধি করিয়া ধনী সাজে। 
এক অপরূপ রম, এই ক্ষিতি মগ্ডলে, 

মধুময় কুম্থমিত কুঞ্জে। 
নীরা িনি রাডার রা রাত 

১। কলারস--নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি রস। 
৯। শিখিচন্ত্রক--শিখিপুচ্ছ যাহার মধ্যে চন্ত্রের স্তায় আঁকার আছে । 

১২। ধান-্্ধন্। 



১২৪ জানদাল। 

রাধা রাঁতি দিবন, .. রল আরতি 
শ্যামর ঘন রস পুঙ্জে॥ 

অলিকুল বর শুক রাব। 
কোকিল কুলগুরু পঞ্চম গাঁব ॥ ঞ্। 
ফিরত মনোহর ময়ূরক পাতি । 

মদনে হাট. পড়য়ে দিন রাতি ॥ 
বাঁজত ধিবিধ যন্ত্র এক তাঁন। 
নিজ সব সঙ্গে রঙ্গে রস গান ॥ 
নারী পুরুখ ছু ভাবে বিভোর । 
জ্ঞানদাস কহ কি কহব ওর ॥ 

কামোদ। 

ফুটল কুস্থম অলিকুল মেলি। 

কুহরে কোকিল বরিহা কেলি 
কপোত নাচত আপন বঙ্গে। 

রাই নাচত শ্যাম সঙ্গে ॥ 
দেখবি সখি কুঞ্জী মাঝ । 

শ্যাম নায়র নায়রী সাজ ॥ 

বিবিধ যন্ত্র একই তান। 
গাঁওত বাঁওত অখণ্ড মান ॥ 

৩। পাঁঠান্তর--“মধুকর ধ্বনি শুনি শুক মুখ রাব”*-_পদসমুদ্র । 

৮। বিতিন পাঠ-“নিজ পরসঙ্গে রঙ্গে কর গান”--এ। 

১৪। পদামৃত-_সমুদ্রে “শ্যাম” স্থলে “কামুক” পাঠ দৃষ্ট হয়। 



রাসলীল। ৷ ১২৫ 

তাত৷ দ্রিমি দ্রিমি মৃদর্গ। 
সরস পরশ অঙ্গ অঙ্গ ॥ 
সহজে শ্যাম ললিত অঙ্গ । 

তাহে কতছ নয়ন ভঙ্গ ॥ 
নয়নে নয়নে মধুর দিঠ। 
অমিয়া অধিক বোলয়ে মিঠ ॥ 
হিয়ে হীরহার আলম লোল। 
চরণে মন্ত্রীর ঘুঙ্গর বোল ॥ 

অধরে মধুর মৃদুল হাম। 
জ্ঞানদাস চিত বিলাস ॥ 

মায়ুর। 

একে সে মোহন যমুনার কুল, 

আর দে কেলি কদম্বের মুল, 
আর সে বিবিধ ফুটল ফুল, . 

আর সে শারদ যাঁ'মনী। 
ভ্রমর ভ্রমরী করত যব, 
পিক কুহু কুহু করত রাঁব, 
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোললি, 

বিবিধ রাগ গায়নী ॥ 

81 গাঠানস্তর--"তালে কতেক নটন তঙ্ষ*--পদদামৃত সমুদ্র। 
১০। পদসমুদ্রে “চিত” শব্ষের পর “হেরি” আছে। 



১২৬ জ্ঞানদাস। 

বয়স কিশোর মোহন ঠাম, 

নিরথি মূরছি পতত কাম, 
সজল জল শ্যাম ধাম, 

_ পিল বসন দামিনী:। 
শীঙল ধবল কালিম গোঁরীঃ 

বিবিধ বসন বোলি কিশোরী, 

নাঁচত গাঁয়ত বলে বিজোরিঃ 

| সবছ' বরজ কাঁমিনী॥ 

বিশাল পিনাঁক ভাল, | 

সপ্তসুর বাজত ,তাল, 

এমব রস মণ্ডল, 

মন্দিরা ডম্বু কেলি কত গায়নী॥ 

নূপুর ঘুঙ্গর মধুর বোল, 

ঝন নন টন লোল, 

হামি হাসি কেহ করত কেলি, 

ভালি ভালি বোলনী । 

জ্ঞানদীস পড়ত তাল, 

গাঁয়ত মধুর অতি রলাঁল, 

গুণত ভুলত জগত উমত . 

হৃদয় পুতলী দোলনী ॥ 
করিত 

২। পতত-্পড়িতেছে। 

৫। শাঙল--শ্যামল। 

১৯। উমত--উন্মসূ | 



রামলীল!। 

ূ বেলোয়ারী। 
বিনোদিনী রাধ! নব নাগর কাঁন। 

নটন বিলাস, উলাস পুলক তনু, 
এক শকতি দুর একই পরাণ॥ 

একে নব কুঞ্জ, কুম্তম অতি মনোহর, 
ভ্রেমর1 ভ্রমরীগণ গাঁওয়ে রসাল। 

রতনক দীপ, . শীপ পর হিমকর, 
মদন দেব মোহন নটরাঁজ॥ 

বাঁজত বলয়, নুপুর মণি কিস্কিনী, 
শ্যাম বামে রহু গোরী কিশোরী। 

ভূজ ছু ছুহক, কাঙ্ধ পর শোঁভই, 
নব বারিদে জন্ু বিনোদ বিজুরী ॥ 

মুছু মধুর স্মিত, মিলিত দৃগঞ্চল, 
আনন্দে হেরি ছুছ ছুহু'ক বয়ান। 

অখিল ভুবন স্থুখ সাগরে শুতল, 
জ্ঞানদাদ চিতে এছন ভান ॥ 

মঙ্ল। 

ব্রজ রমণীগণ, হেরি হরষিত মন, 
নাগর নটবর রাজ। 

নটন বিলাস, উলাসহি নিমগন, 
চৌদিগে রমণী সমাজ ॥ 

১১। বারিদে--মেঘে। 
১২। ' শ্মিত--হদিত। দৃগঞ্চল--অঞ্চলসীম!। 



১২৮ :. জ্ঞানদাস। 

যুথে যৃথে মেলি, করে কর. ধরাধরি, 
| মণ্ডলী রচিয়। হঠাঁন। 
বাজত বীণত . - উপাঙ্গ পাখোয়াঁজ, 

_. মাঝছি রাঁধা কান ॥ 
শরদ স্থধাকর, খুন মিরমল, 

কাননে কুম্থয বিকাশ । 
কোকিল ভ্রমর,  গাওয়ে অতি স্থম্বর, 

অমল কমল পরকাঁশ ॥ 
হেরি হেরি ফিরি ফিরি, বাহু ধরাধরি, 

ন[চত রঙ্গিণী মেলি। 
জ্ঞানদাম কহ, নাগর রমময়, 

করু কত কৌতুক কেলি॥ 

. কানড়া । 

ধনীর নিকুঞ্জে নয়ল কিশোর । 
রাঁধ। বদন স্ৃধাকর চন্দ্রাবলী মুখ চন্দ্র চকোর ॥ ঞ। 
খেনে তিরিভঙ্গ” অঙ্গ নিজ হেরত, 

খেনে রমণীগণ অন্হি অঙ্ক । | 
_. খেনে ছুম্বত খেনে চলত, মনোহর উপজায়ত, 

কত অনঙ্গ তরঙ্গ 

১। যুথে যুথে--দলে দলে । 
১৩। নয়লস্্নব। 

১৫। থেনে--ক্ষণে। তিরিভঙ্গ--ত্রিভঙ্গ। 



রাঁপলীল]। 

শ্যাম নটর, কোটি ইন্দ্ু শীতল, 
ব্রজরমণীগণ সঙ্গে সঙ্গীত গাঁয়। 

ঈবৎ হাস, -. সম্তাষই ঘন ঘন, 
লীলা লহু লহ গীষম দোলায় ॥ 

উহ রসময়ী, ইহ রসিক শিরোমণি, 
নয়ন নয়নে কত করত. আনন্দ। 

জ্ঞানদাস কহে, ছুহই তনু ভিন নহে, 
শন পিরীতি নিবন্ধ ॥ 

০০০০০০০০ 

কেদার। 

কু্জ কুটির, [.. কুম্থম নব পল্লব; . 
ভ্রমর ভ্রমরী কত রঙ্গে। 

সারী নাঁরী, শুক পুরুখ জোড়ে জোড়ে, 
ময়ূর ময়ুরীক সঙ্গে ॥ 

ভুবনে অনুপ রাস, রস অতি মোহন, 
ষড়খতু নব নিতি নিতি। 

রাই কানু তাহে, শিতি নব নিরবাঁহে, 
খেনে খেনে নবীন পিরীতি ॥ 

১। নটেন্দ্র--নর্তকশিরোমণি। 
৪। গীম--গ্রীবা। 

১৩। অনুপ--অন্গুপমেয়। 
“থাকে সব ঠাই, কেহ দেখে নাই, 

বেদেতে কহে অন্থপ”-_বিদ্যান্বন্দর। 
১৭ 

১২১ 



. ৭১৩৩৩ গানদাস। 

নয়নে নয়নে রস, পরশিতে গুণ দশ, 

বিহসিতে শত গুণ রঙ্গ। 
খেনে খেনে হৃদয়ে, হৃদয় পরশাইতে, 
ভাবে ভরয়ে ছুহু' অঙ্গ ॥ 

নাচত গাঁওত, কোই কোই বাঁওত, 
বিলসিতে বিগলিত বেশ। 

জ্ঞানদাস কহ, আবেশে অবশ তন্ষু, 

তাছে কত কেলি বিশেষ ॥. 

স্থহই। 

নাঁগরী নাগর শ্যাম রাজে। 

রঙ্গে মিলল ছু মণ্ডলী মাঝে? 

অতি রসে পুলকিত অঙ্গ । 

উপজল কত কত মদন তরম্ ॥ 
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ । 

রতি রসে আবেশে বাঢ়ল ছুই রঙ্গ ॥ 
প্লাসে রসিকবর বিলসই রাধা । 
গৌর আধ তনু শ্যামর আঁধা ॥ ঞ্। 
ছু স্থখে আপনে নাহি রস ওর। 
হেম মরকত জন্ুু লাগল জোর ॥ 

৫। বাওত-স্্বাজায়। 

১৬। দেহ অর্দেক গৌর এবং অর্ধেক শ্যাম বর্ণ। 



রাদলীলা। | ১৩১ 

ভুূজে ভূজে বেটি অধর রস নেল। 
ছুহু মুখ চান্দে ছুহ' চুম্বন দেল ॥ 
ছুছক মরম দু জানল ভাল । 
জ্ঞানদাস কহে মদন দালাল ॥ 

কেদার। 

শ্যামর সকল কলারস সীম। 

গেরী নাগরী কত গুণহি গরিম ॥ 
ছু বনি বেশ বয়স এক ছান্দ। 

রাজিত কুপ্জ মুঞ্জ মুখ চান্দ॥ 

বিলমই রাসে রসিক বর নাহ। 
নয়নে নয়নে কত রস নিরবাহ ॥ 

ছু বৈদগধি ভু হিয়ে হিয়ে লাগ। 
ছুহঈক মরমে পৈঠে ছুছ'ক সোহাগ । 
ছুহুক পরশ.রসে ছুহ্ ভেল ভোর। 
বোলইতে বয়নে উগরে নীহি বোল ॥ 

" পুরল ছুহুক মনোরথ সিন্ধু । 
উছলিত ভেল তহি শ্বেদ বিন্দু বিন্দু॥ 
ছুহুক পরশ রসে ছুহ* উমতায় ॥ 
জ্ঞানদাস কহ মদন সহায় ॥ 

৫। শ্যামের নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি রমের সীমা নাই। 
১২। পেঠে-প্রবেশ করে । 

১৪। উগরে--উদগীরণ করে ; স্কুরণ হয়। 

১৭। উম্তাঁয়--উন্মত্ত হ্য়। 



৯৩২ | জ্ঞানদাস। 

মঙ্গল । 

সহজে শ্যাম মনোহর ছান্দ। 
লীল! রভস মনোহর ফান্দ॥ 
তাহে কত বেশ বিশেষ পরিপাটি । 
হেমমণি রমণীক হৃদয়ক সাটি ॥ 
ধনী বনি আওল মোহন রায়। 
ব্রজ বনিতা বনি সঙ্গীত গায় ॥ , 
ভালে বিলম্বিত চন্দ্রক চুড়। 
কত কত মধুকর উনমত উড় ॥ 
হিয়ে হীর হারক চক্দ্রক জ্যোতি |. 
জন্চু আন্দিয়ার তলে গজ মোঁতি ॥ 
কটি কিন্কিনী ধটি উপরে কাঁছ। 
জন্দু ঘন সৌদামিনী থির আছ ॥ 
চরণ কমলে মণি মঞ্জীর রোল। 
জ্ঞানদাস আনন্দে উতরোল ॥ 

95 

মল্লার॥ 

রাস জাগরণে, _ নিকুঞ্জ ভবনে, 
আলুঞা আলস ভরে। 

শুতলি কিশোরী, আপন পাসরি, 
প্রাণনাথের কোরে ॥ 



রাঁসলীল1। ১৩৩ 

সখি হের দেখসিয়! বা। 
নিন্দ যায় ধনী, . ও চাঁদ বদনী, 

শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥ 
নাগরের বাছ, করিয়। সিথাঁন, 

বিথান বসন ভূষ। 
নিশ্বাসে ছলিছে, রতন বেশর, 

হাসি খানি তাছে মিশা ॥ 
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি, 

সাহস না হয় মনে। 
ধিরি করি বোল, না করিহ রোল, 

জ্ঞানদাস রস ভণে॥ 

ভূপালী। 

_বিহরিত রাঁসে রসিক বলরাম । 
রূপ হেরি মুরছিত কত শত কাঁম॥ 
কত শত নব নাগরী অনুপাঁম। 
অবিরত মেবই পুরু মন কাম ॥ 
শীত কলেবর মনোহর ধাম। 
জগমন রমইতে যাঁকর নাম ॥ 
তাই রম আবেশে ভঙ্গী ভঙ্গী স্ৃঠাম। 
কি কহব জ্ঞান পহ'ঁক গুণগ্রাম ॥ 



_ নৌকা বিলাস। 
আনল 

মল্লার। 

সকল সখীগণ চলু ঘর যাঁই। 
নব নব রঙ্গিণী রলবতী রাই ॥ 
মানস সরধুনী দুকুল পাঁথার। 
কৈছনে সহচরী হোঁয়ব পাঁর। 
প্রারুট সময়ে গরজে ঘন ঘোর। 
খরতর পবন বহই তহি' জোর ॥ 
দুরহি নেহারত নাগর শ্যাম । 
তরণী লেই মিলল সোই ঠাম।॥ 
হাসি হাসি কহয়ে নাঁবিকবরকাঁন। 
“চড় সবে পার উতারব হাম” ॥ 
শুনি স্থবদনী ধনী হরষিত ভেল। 
চড়ল তরণী পর সহচরী মেল ॥ 

নৌতুন নাবিক কছু নাহি জাঁন। 
বেগেতে তরণী লেই করল পয়ান ॥ 
টুটিল তরণী হেরি. ভেল. তরাস। 
সিঞ্চয়ে পানি কবি জ্ঞানদাঁস ॥ 

৫€। প্রাবৃুট--বর্ষাকাঁল। 

১০। সকলে নৌকায় চড় আমি পর পাঁরে নামাইয়! দিব। 
১৬ কবি জ্ঞানদাস জল ছেঁচিতে লাগিলেন । 

পাঠান্তর--“সিঞ্চয়ে পানি করে করি জ্ঞানদাদ”-গী, ক, ত। 



নৌক। বিলাঁদ। ১৩৫ 

কামোদ। 
দধি স্বৃত পমর' লেই সব রঙ্গিণী 

আওল কালিন্দীর তীরে! 

যমুনা তরঙ্গ রঙ্গ হেরি আকুল, 
পরশ না পায়ই নীরে ॥ 

_ গ্রারট সময়ে, উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন, 
গ্রজন ছুকুল পাঁথার । 

এছন হেরি কহই সব কামিনী, 
কৈছনে হোয়ব পার ॥ 

মুখর সঞ্জে ধনী রমণী শিরোমণি, 

বদন পানী তলে নাই। 
হেরি নাগর বর, হরধিত অন্তর, 

তরণী লই চলু যাই॥ 
কর্ণধাঁরবর, চড়িয়! তরণী পর, 

্ আঁওল রাইক পাঁশ। 
“চড় সভে পারে উতারব এ ধনি 

কছু নাহি ভাব তরাস” ॥ 
এত কহি সবহু' পাঁণি ধরি নাবিক 

তরণী উপরে মবে নেল। 
জ্ঞানদাস ভণ, লেই রমণণীগণ, 

গহন পানী মাহা গেল॥ 

২০। গহ্ন-্গভীর। মাহাস্পমধ্যে, মাঝে। 



১১৩১২ হ* 

ভাটিয়ারী | 
মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল, 

ছুকুল বহিয়া যায় ঢেউ। 
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ, 

_. তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥ 
দেখ সখি নবীন কাগ্ারী শ্যাম রায় । 

কখন না জানে কান, _বাহিবাঁর সন্ধান, 
জানিয়! চড়িনু কেনে নায় ॥ ধ। 

নায়্যার নাহিক ভয়, হাদিয়া কথাটী কয়, 
কুটিল নয়নে চাহে মোরে । 

ভয়েতে কাপিছে দে, এ জ্বালা সহিবে .কে, 
কাগ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥ 

অকাজে দিবস গেল, নৌক। নাহি পার হৈল, 
পরাণ হেল পরমাদ | 

জ্ঞানদাদ কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি, 
এখনি না ভাবিহ বিষাদ ॥ 

. মল্লার। 

রঃ দায় দেখ দেখ ওগো বড়ি মা। 
জীরণ শীরণ, ূ আয়ন ভিন্ন, 

অতি পুরাতন না ॥ 

৭। নায়--নৌকায়। ৮। নায়্যা-নাবিক। 
১৭। জীরণ--জীর্ণ। শীরণ--শীর্ণ | আয়স--লৌহনির্িত ফলক্ 
১৮। না--নৌকা। 



পবনে পাতিল ঝড়, 

নৌকা বিলাঁস। 

অথির নীর, গতীর ধীর, 
অগাধ নাহিক থা। 

বিধির ঘটন, আসি! পবন, 
উপজিল বহু বাঁ॥ 

পাইয়া আশ্রয়, দিয়া জয় জয়, 
| যমুনা! কাড়িছে রা । 
কল কল কল, হিল্লোল কল্লোল, 

দেখিয়া হালিছে গা ॥ 
হেলিছে হুলিছে, ভুলিয়৷ ফেলিছে, 

_ চলবল তআোতস। |, 
জ্ঞানদাসের, কেবল ভরসা, 

ও রাঙ্গা ছুখানি পা॥ 

বরাড়ী। 
করে তুলি ফেলি বারি, ডুবিল ডুবিল তরী, 

ফের হাল খদি পইল জলে। 
তরঙ্গ হইল বড়, 

বুঝি আজ কি আছে কপালে ॥ 
একুল ওকুল, | ছকুল নিরাকুল, 

তরঙ্গে তরণী স্থির নয়। 
আমি কি করিব বল” উথলে যমুন! জল, 

কাগ্ডার করেতে নাহি রয় ॥ 
৪81 বা-বাযু। 

১০। আতসা--( স্রোত শ্বান্) আোতবি শিষ্ট। 
৯১৮ 

১৩৭ 



১৩৮ জানদাস। 

এত দ্দিন নাহি জানি, লোক মুখে নাহি শুনি, 
যুবতীর যৌবন এত ভারি। 

নিজ অঙ্গ বাঁস ছাড়, যৌবন পাতিল কর, 
তবে ত বাঁহিয়। যাইতে পারি ॥। 

খাওয়াইয়। ক্ষীর সরে কি গুণ করিল! মোরে, 
আঁখি আর পালটিতে নারি । 

আখি রৈল মুখ চাই, জল ন! দেখিতে পাই, 
তোমরা . হুইল প্রাণের বৈরি ॥ 

কেমনে বাঁহিয়া যাব, কিনার কেমনে পাব, 

ভারিয়া গণিয়। পাঁছে মরি । 
জ্ঞানদাসেতে কয়, কি হোল বিষম" দায়, 

মধ্য তরঙ্গে ডুবে তরী ॥ 

মল্লার। 

কহ সখি কি করি উপায়। 

নায়ের নাবিক হৈয়া এ ফৌবন চায় ॥ 
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল। 
নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিলা 
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে । 
নাবিক হুইয়! মোরে 'পরশিল বলে॥ 
কলঙ্ক হুইল দই কলঙ্ক হইল। 
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল 



নৌক। বিলান। | ১৩৯ 

জ্ঞানদাঁদ কহে ধনি না ভাব বিষাদ। 
মন্দের নন্দন লয়ে কিসের পরমাদ ॥ 

উরে 

জয়জয়ন্তী | 

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার। 
_ পুরিল তোমার আশা কি আর বিচার ॥ 

অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে। 

এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে ॥ 
নেয়ে হৈয়। চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে। 
ইথে কি গরব কর কুলবধু সাথে ॥ 

পার না অদ্ভুত নায়্যা না কর বেয়াজ। 

জ্ঞানদান কহে নেয়ে বড় রসরাজ ॥ 
লহ আগডেতোকার 

গান্ধার । 

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিম। | 
নাম নৌকায় নিরবধি, পার কর ভবনদী, 

তব আগে কি ছার যমুনা ॥ 

চরণ তরণী যার, যে করে তোমারে সার, 

কিবা তাঁর পারের ভাবন]। 

পাঁইয়। চরণরেণু, পাষাণ মানবী তনু, 
কাষ্ঠ নৌক। পদে হইল সোণা ॥ 

-৯। গীতকল্পতর গ্রন্থে “অদ্ভুত” পাঠ নাই, পনুতন” পাঠ আছে। 



জানদাস। 

অজামিল পাঁপি ছিল, সেহত তরিয়া গেল, 
চরণ করিয়া আরাধনা । . 

হেন পদ অনুভবে, যাহার পরাঁণ যাঁবে, 
নাহি তার যমের যন্ত্রনা ॥ 

আমরা আহীর নারী, কুল শীল পরিহরি, 
হাসি হাসি করিয়া কামন|। 

জ্ঞান্দাসের বাঁণী, শুন ওহে গুণমণি, 

কত না করহ প্রবঞ্চন। ॥ 



১। 

৩। 

৪ | 

৬। 

| 

১০ | 

দানলীলা। 
ওজর সি 

ধানশী | 

চলইতে গজপতি বেচনে যাহ। 
কনক মুকুর কত মুখ নিরবাহ ॥ 
অধর অরুণ ছবি মাণিকের কীতি। 
দশনে চোরায়মি মোতিম পাতি ॥ 
এ ধনি কমলিনি কি বলিব আন। 
মভে তোহে ছোঁড়ব গোরস দান ॥ 

উরপর বিরাজিত কনক মহেশ। 
চাঁমর ধাম স্থবাদিত কেশ॥ 

পিন্দুর বিন্দু ভাল পর শোভ। 

দানী নাহি ছোঁড়য়ে বিদ্রম লোভ ॥ 

নয়নক অগ্রন কক হার। 
ইথে জনি আছয়ে কতয়ে বেভাঁর ॥ 

গজবর গমনে বেচিতে যাইতেছ। 
কাতি--কাস্তি। | 

দন্ত দেখিয়া! বোধ হইতেছে মুক্তার পাতি চুরি করিয়াছ। 
গোঁরস-_ছুগ্ধ, দরধি, ঘ্বৃত, নবনীত ইত্যাদি । 
লীল। সমুদ্রে “বিরাঁজিত” স্থলে "আবর” পাঠ আছে। 
বিদ্ষম--গ্রবাল। 



৯৪২ জ্ঞানদাস | 

সখী সনে যুকতি করয়ে আন ঠামে। 
জ্ঞানদাস কহব পরিণামে ॥. 

রর ধানশী। 

স্থন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী। 
না জান কানাই এ পথের দানী॥ 
সীথায় সিন্দূর তোমার নয়ানে কাঁজর। 
ছুই লক্ষ দান তার মাঁগে গিরিধর ॥ 
হৃদয়ে কাচলি গলে গজমতি হার । 
চারি লক্ষ দান মাঁগে করিয়া! বিচার ॥ 

করের কন্কণ আর কটিতে কিঞ্কিনী। 
ছয় লক্ষ দান তার মাঁগে মহাঁদানী ॥ 
রঙ্গিণ আলত1 পাঁয়ে রতন নৃপুর । 
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর ॥ 
এই সব দান বুঝি দেহ দানীরাজে। 
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী মাঝে ॥ 
জ্ঞানদাঁস কহে তুমি ছাঁড় টিটপনা । 
তুমি মহাঁদানী তোমার ঠাকুর কোন জনা ॥ 

পটে সী কপ 

৪। পাঠান্তর--"না হর পথে আছে মহাদানী”--পদার্ণবসারাবলী। 
১৫। টিটপনা--চতুরতা । 

পদকল্পলতিকা় স্থলে “তুমি” “কানাই” পাঠ আছে। 



দানলীলা | ১৪৩ 

পঠমঞ্জরী। 

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে । 

ঘৃত দধি ছুপ্ধ ঘোলে সাজাঞ্া পসারে ॥ 
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে | 
কার বোলে কোন ছলে যাও অবিচারে ॥ 
দেহ মহাদাঁন রাই বসিয়! নিকটে। 
একপণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে ॥ 
সমুখ আছয়ে দান সমুখে আমারি । 
অঙ্গে বহুমূলধন আর নীল শাড়ী ॥ 
সীথার সিন্দুর দান কহুনে না যায়। 

নয়ন কাঁজর দেখে ধরণী বিকায়॥ 
কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ। 
তুমি ধনি আমি দানী ইথে কিবা লাজ ॥ 
ঈষৎ চাহনি হাসি আধ আধ কথা । 
জ্ঞানদাস কহে দানী বিষম বিধাতী। ॥ 

পাঠান্তর--প্চির দিনে আছে দাঁন সমুখে হামারি»*-্্গী, র,ব 
| এবং লী, স। 

_ লীলা সমুদ্র, গীত রত্াবলী, গীত করত গ্রন্থে "দেখে” স্থলে 
“রেখে” পাঠ আছে। 

পাঠান্তরস্মজ্ঞানদদা বোলে দানী বান্ধ প্রেমলতা”--লী, স। 



১৪৪ | জঞানদাস। 

ভাটিয়ারী । 

| দানী দেখি কাঁপিছে শরীরে। 
মে! যদি জাঁনিতাঙ পাছে, এ পথে কণ্টক আছে, 

তবে ঘরের না হইতাউ বাহিরে ॥ 
ঘরে হৈতে বারাইতে, ও চাল ঠেকিত মাথে, 

ইাচি জেঠি না পড়িল বাধা । 
হরিণী পালাঞা যাইতে, ঠেকিল ব্যাঁধের হাঁতে, 

এমতি ঠেকিয়া গেল রাঁধা ॥ 
বিষম দানীর দাঁয়, এক লয় আর চাঁয়, 

না পাইলে করয়ে বিবাঁদ। 
দান নিবার বেলে লেয়, বাদ দিবার বেলে দায়, 

একি কলঙ্কের পরমাদ ॥ 
মণি আভরণ ছিল, ডরে ডরে সব দিল, 

তবু দানী না দেয় ছাড়িয়া । : 
মে! হইলাম সোণার গাছ, দাঁনীত না ছাঁড়ে কাছ, 

ডালে মুলে নিবে উপাঁড়িয়। ॥ 
ঘরে বৈরি ননদিনী, পথে বৈরি মহাঁদাঁনী, 

দেহের বৈরি হইল যৌবন। 

১। পাঠান্তর--“দানী দেখি কাপয়ে শরীর”--গী, র, ব। 
২। বিভিন্ন পাঠ_-"এত ন! গণিন্ পাছে"-_লী, স। 
৪। লীলা সমুদ্র, গীত কল্পতরু এবং গীত রত্রাবলী গ্রন্থে "ঠেকিল" পাঠ 

& হয়। 
৫। গ্রীত রদ্বাবলীতে “পড়িল” স্থলে “্গণিলাম” পাঠ আছে। 



্বানলীল1। ১৪৪ 

হেন মনে উঠে তাপ, যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ, 
না রাখিব এ ছাঁর জীবন ॥ 

অবল। বলিয়। গায় বলে হাত দিতে চায়, 
পসারিয়া আইসে ছুটি বাছ। 

জ্ঞানদান কয়, মোর মনে হেন লয়, 
চান্দে যেন গরাসয়ে রাহ ॥ % 

সিন্ধুড়া 

শুন শুন স্থজন কানাই তুমি সে নৃতন দানী। 
বিকি কিনির দান,  গ্রোরস মানি যে, 

বেশর দান নাহি শুনি॥ 
সীথার দিন্দুর, নয়নে কাঁজর, 

রঙ্গণ আলতা পায়। 
একি বিকি কিনির ধন, নারীর যৌবন, 

ইথে কার কিবা! দায় ॥ 
মণি আভরণ, | হবরঙ্গ শাড়ী, 

জা কেবা নাহি পরে। 
ঘদি দানের এ গতি, তুমি ত গোলক পতি, 

দান সাধহ ঘরে ঘরে ॥ 

২। “ছার” স্থলে “পাঁপ”--লী, স। 
* লীলা সমুদ্র গ্রন্থ শ্তামানন্দ দাসের তণিতাধুক্ত দৃষ্ট হয়। 

:৮। বিকি কিনির দান--বেচা কেনার কর। 
১৫। পাঠান্তর--“কেব। কোথা নাহি পরে”--প, দা, ব। 

১১ 



৯১৪৬ জানদাস। 

আমরা চলিতে না জানি, কছিতে না জানি 
তোমারে কেন সে বাজে। » 

জ্ঞানদাঁস কহে, কেমনে জানিব 
পরের মনের কাজে ॥ & 

সৌরাভি। 
কহ লহ লহ _. জটিলাঁর বহু, 

তোমারে সভাই জানে। 
কহিতে কহিতে, অনেক কহিছ, 

এতন। গরব কেনে ॥ 
পসরা লইয়া, [. যাইছ চলিয়া, 

দানীরে না কর ভয়। 
রাজ কাঁজ করি, দান সাধি ফিরি, 

এথা| কিবা! পরিচয় ॥ 
এ নব যৌবনে, নান! আভরণে, 

যাইছ মধুরা বিকে। 
বুঝি দান নিব, তবে যাইতে দিব, 

আমি ডরাইব কাকে ॥ 
১। বিভিন্ন পাঠ--"বলিতে না জানি, চলিতে নাজানি”--প, সা, ব। * প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে এই পদটা গোবিন্দ দাঁসের ভণিতা যুক্ত দৃষ্ হয়। পদকল্পতরু, পদার্ণব সারাবলী এবং গীতকল্পতর গ্রন্থে জ্ঞানদাসের ভণিতা আছে। 

৮ এতনা--এত। 

১৩। পাঠাস্তর--“এরপ যৌবনে”. গী, র, বৰ এবং গী, ক, ত। ১৬। কাকে--কাহাকে। | 



দানলীল!। 

অমূল্য রতন, করিয়া গোঁপন, 
* রেখেছ হিয়ার মাঝে । 

নিজ ভাল চাঁহ, .. খসাই দেখাঁহ, 
ইথে কি আবার লাঁজে॥ 

এত কহি হরি, | ছুবাহু পদসারি 
রহে পথ আগুলিয়া। 

জ্ঞানদাস কয়।় . কিবা কর ভয়, 
যাঁহ হাত ঠেল। দিয়! ॥ 

(ভাজার 

বরাড়ী। 

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া, বনফুল তাঁহে বেড়।, 
গুঞামাল! তাঁহে বন সোণা | 

গোঠে থাক ধেলু রাখ, আপন নাহিক দেখ, 
বত হেন বাসহ আপনা ॥ 

ওহে কানাই বিষয় পাইয়া হৈলে ভোলা । 
আখি মটকিয়! হাঁস, আপনা কেমন বাস, 

আন হেন নাহি যে আমরা ॥ 
গাঁয়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি, 

রাজপথে কর পরিহাস। 
রাঁজভয় নাহি মাঁন, ংস দরবার জান, 
দেখি কেনে নহ এক পাশ । 

৪ “আবার” স্থলে “তোমার”--প, পা, ব। 

১৪৭ 



জ্ঞানদাস। 

চতুর চাতুরী কত, আর কহ অবিরতঃ 
কাচ! কাঞ্চনের সমান | 

জ্ঞান দাস কহের। হিয়ায় কষিয়া লহ, 
কাচ নহে কোন পাঁষাণ ॥ 

ভাটিয়ারী। 
মাধব দূরে কর উলট নয়ান | 

_ €সাই চাতুরীপনা, জগমাহা জানিয়ে, 
যৈ রাখয়ে নিজ মান ॥ ক্র। 

হাপি হাসি নিয়ড়ে,র আসিছ অবল! হেরি, 
ভাল নহে তোহারি ব্যভার। : 

লোঁক লাজ ভয়, এক না মানসি, 
ও কুলে কংস দরবার ॥ 

নহ কুলট! হাম, বর কুল কামিনী, 
নিকটে তাঁত ঘর মোর। 

তু বনচারী, চোর মতি চঞ্চল, 
তাহে সাহস এত তোর ॥ 

শ্রচতি সম্বর নহ ইহ সব কুবচন, 
যে ব কহসি মঝু আগে । 

জ্ঞাঁনদাঁস কহ, এছে কহসি কাহে, 
আওলি নব অনুরাগে ॥ 

৬। জগমাহা--জগতের মাঝে। 

১৬। শ্রুতি স্বর নহ--কর্ণ আর সন্বরণ ( সহ্য) করিতে পারিতেছে ন।। 



১ | 

রী 

৪ | 
ূ ঢা 

১৫ 

দাঁনলীল!। ১৪৯ 

পঠমঞ্জরী। 
শীজি কেনে নাহি বাঁজাও বাঁশী। 
অপারগ ইঙ্গিত ঈষৎ হাসি ॥ 
কিবা ভরসায় আইস কাছে। 
না জানি মরমে কি ভাব আছে ॥ 

পসর! ছুঁইতে করহু সাধ। 
বরাকের দানী সোণায় সাধ ॥ 
মুখের সুখে কহিতে চাও। 

বিপরীত ইথে করিলে পাঁও॥ 
কাল। হেয়। এত রসের ভোর] । 

'খঞ্জন কমলে দেখিল। পারা ॥ 

কি গুণ দেখাঞা সঘনে চাঁও। 
হাঁতে কি চাদের পরশ পাও ॥ 
জ্ঞানদাস কহে গোপ ঝিয়ারি। 
বলিতে পারিলে কি এতেক বলি। 

 শ্ীরাগ। 

সহজেই তনু তিরিভঙ্গ। 
এমন হইয়া! এমত রঙ্গ ॥ 

পাঠান্তর_-"“আজি কেনে তোমায় এমন দেখি”--লী, স। 
অপাঙ্গ__কটাক্ষ। | 
“ভাব” স্থলে "সাধ--লী,স। 
বরাক-_নীচ, দীন, বারুই, তাশ্ুল বিক্রয়ী। 

তিরিভঙ্গ--ত্রিভঙ্গ ৷ 



১৫০ জ্ানদাস। 

যবে তুমি স্বন্দর হৈতা। 
তবে নাকি কাহারে থুইতা ॥ 
আঁপনা চতুর হেন বাস। 
কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস ॥ 
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ। 
পর নারী দেখিয়া না কীপ॥ 
যে দেখি মরমে এই ভাব। 
তেই সে বাতাস রসে ডুব ॥ 
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম। 
আপনা না ভাব অনুপাম ॥ 

টারজান 

(শ্রীকৃষ্কোক্তি।) 

ধানশী। 

কি লাগিয়া আইল! দূর দেশে। 
তোমার সহজরূপ, কাম হেরি কান্দে হে, 

ভূবন ভুলিল ওনা বেশে ॥ 
আইস বৈস মোর কাছে, রৌদ্র মিলয় পাছে, 
বনে করিয়ে মন্দ বায়। 

এ ছুখানি রাঙ্গা পায়, কেমনে হাটিছ তায়, 
দেখিয়া হালিছে মোর গায়। 

৯ এ আব পাত সত এ 
কিস 

৭৬ ০8 এ রি 

৯--১০। পাঠাত্তর--নজ্ঞানদান বোলে রাই। কহিতে জানিলে এত 
কই॥”--লী, স।.- 

১৫। বায়স্বাতাম্। 



দানলীল!1। ১৫১ 

কেমনে তোমার গুরুজন, কি সাধে সাধিল ধন, 
কেনে বিকে পাঠাইল তোম!। 

তোর নিজ পতি যে, কেমনে বাঁচিবে সে, 
পাঁঠাইয়া চিতে দিয়! ক্ষম]। 

হাসি হাসি মোড় মুখ, বসনে ঝাঁপিয়া বুক, 
দেখিয়া হইনু বড় ছুঃখি। 

জ্ঞাঁনদাস কয়, পসারি যে জন হয়, 
রমাল বচনে করে বিকি॥ 

০ 

ধানশী। 

এত ছান্দে কেনা বান্ধে চুল। 
তোমার চুড়ায় মজাইলে জাতি কুল ॥ 
এইত চন্দনের ফোটা! কেবা নাঁহি পরে। 
তোমার কপালগুণে ঝলমল করে ॥ 
কেবা নাহি পরে বনমাল!। 
তোমার মালায় মে এতেক কেন জ্বালা ॥ 
কে না থাকে ত্রিতঙ্গ হইয়া । 
প্রাণ কান্দে এরূপ দেখিয়া ॥ 
কেবা না এতেক জানে কলা। 
যাহা দেখি ভুলয়ে অবলা ॥ 
কেবা নাহি কহে কথাখানি। 
তোমার চাদ মুখে স্থধা খসে জানি ॥ 

১৯১-১২। লীলাসমুদ্র। 



১৫২ ৪ জঞানদাস। 

কেবা নাহি ধরে রূপ কাল! 
তোমার রূপে সে ভূবন কৈলা আলা ॥ 
তোমা বিনে মনে নাহি লয়। 
জ্ঞানদাস কহে ভাল হয়॥ 

বরাড়ী। 
এহি মনে বলে,  দাঁনী হৈয়াছ কাহাই, 

ছুঁইতে রাধার অঙ্গ। 
রাখাল হইয়া, | রাজকুমারী সনে, 

না জানি কিসের রঙ্গ ॥ঞ। 
গিরি গিয়া যদি, ..... আরাধনা কর 

ঘেবহ শঙ্কর দেবে। 
সতত অরণ্যে, শরণ শৈলজা, 

পুজ। কর এক ভাবে 
জলধি জান্ুবী . সঙ্গম নিকটে, 

শঙ্কটে কামনা কর। 
তবে বৃকভান্ু নন্দিনী নিচোঁল, 

অঞ্চল ছুঁইতে পার॥ 
অলপে অলপে, সঘনে সঘনে, 

বচন রচহ মিঠ। 
শব আভরণ, থাকিতে হিয়ার হারে, 

বাঢ়ায়াছ দিঠ॥ 
.২। পাঠান্তর_ণতোমার ভুবন কৈরাছে রূপে আলা"-_লী, স। ১১। শৈলজা-পার্কতী, হুর্গা। ্ 



দানলীল!। 

মদনে আকুল, | আপনে ছুকুল, 
কি লাগি কলঙ্ক কর। | 

জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত নহিলে, 
কি লাগি বাহু পসাঁর। 

সিন্ধুড়া | 
বড়ি মাই ভাল বিকি কিনি শিখাইলি। 

ভুলায়ে আনিলি মোরে, রন্ব দেখিবার তরে, 
নেয়েরে আনিয়া দিলি ডালি ॥ 

মুণ্চি কুলবতী মেয়ে, যদি কিছু বলে নেয়ে, 
ঝাপ দ্রিব যমুনার জলে। 

যমুশাতে দিয়ে ঝাপ, আুঁচাঁব মনের তাপ, 
এড়াইব সকল জঞ্জালে ॥ 

আমি রাঁজ নন্দিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি, 
নেয়ে কেনে মোরে পরশিল । 

মনে ছিল অনুবাদ,  পুরাঁলে মনের সাধ, 
অকলঙ্ক কুলে কালি দিল ॥ 

আপনার মাথা খেয়ে, ঘরের বাহির হোয়ে, 
আইলাম বড়ায়ের সাথে । 

জ্ঞানদাসেতে বলে, তার পাইলে ফলে, 
নাবিকে দেহ না কিছু খেতে ॥ 

১৫৩) 



অন্ুুরাগ_ নায়ক নষোধনে। 

ধানশী। 

কুগ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম । 
ধনী অনুরাগিনী সহজই বাম ॥ 
গদ গদ কহে কথ! নাগর পাঁশ। 
তুু কাহে মাধব ভেলি উদাস ॥ 
পহিলহি যত তুহ্ছ আরতি কেলি। 
সো অব দূরহি দুরে রহি গেলি॥ 
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর | 
তু কাহে বচন না! শুনসি মোর ॥ 
তুয়া লাগি কুল শীল তেজিনু হাঁম। 
না জানি কি অবহই আছয়ে পরিণাম । 
জ্ঞানদাস কহ নহে চতুরাই। 
ধনী অতি সরল কহয়ে পুন তাই॥ 

আচারের) 

ধানশী। 

বন্ধু কানাই কহিলে বাসিবা ছুখ। 
আর যত কুলবতী, কুলের ধরম রাখি, 

সে জানি হেরয়ে তুয় মুখ ॥ টি লিল 582252825285242৬2৭ 8৯০৫ 
€। আরতি--আশক্তি। কেলি--করিলি। 

[১৯ চতুরাই--চতুর। | 
১৫। পদারব সারাবলীতে “জানি” স্থলে "্ধনী” পাঠ আছে। 



অন্থরাগ--নায়ক সম্বোধনে। 

সহজে বরণ কাল, তিমির পুগ্ত ভেল, 
অন্তর বাহির সমতুল। 

মরুক তোমার বোলে, কলসি বান্ধিয়া গলে, 
সে ধনী মজাক জাতি কুল ॥ 

যখনে তোমার সনে, পরিচয় নাহি ছিল, 
আনছলে দেখিয়া বেড়াও। 

বারে বারে ডাকি আমি, শুনিয়া না শুন তুমি, 
আখি তুলি সরমে না চাও ॥ 

যখন পিরীতি কৈলা, আনি াদ হাতে দিলা, 
আপনি বনাইলে মোর বেশ। 

আখি' আড় নাহি কর, হৃদয় উপরে ধর, 
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥ 

একে হাঁম পরাধিনী, তাহে কুল কামিনী, 
ঘরে হৈতে আঙ্গিন। বিদেশ। 

যথা তথা থাকি আমি, তোমা বই নাহিজানি, 
সকলি কহলি সবিশেষ ॥ 

বড় বৃক্ষ ছাঁয়! দেখি, ভরস। করিন্ু মনে, 
ফুল ফলে একই না গন্ধ। 

সাধিলা আপন কাজ, আমারে সে দিল! লাজ, 

জ্ঞানদাস পড়ি রছু ধন্ধ ॥ 



জ্ঞানদাস। 

সিন্ধুড়া । 
ওহে কাঁনাই বুঝি তোঁমাঁর চিত। 

আগে আহার দিয়া,  মাঁরয়ে বান্ধিয়া, 
এমতি তোমার রীত ॥ | 

যখন আমাকে | সদয় আছিলা, 
পিরীতি করিল! বড়। 

এখন কি লাগি, হইল। বিরাঁগী, 
নিদয় হইল দড়॥ 

বুঝিন্নু মরমে, . যে ছিল করমে, 
সেই সে হইতে চাঁয়। 

নহিলে কে জানে, . খলের বচনে, 
পরাণ সৌপিন্ু তায় ॥ 

তোমার পিরীতি, দেখিতে শুনিতে, 
যে হছুঃহখ উঠেছে চিতে। 

সে নারী মরুক, যে করে ভরসা, 
তোমার পিরীতি রীতে ॥ 

দেখিতে শুনিতে, মানুষ আকার, 
আছিতে আছিয়ে ঘরে। 

হিয়ার ভিতরে, যেমন পুড়িছে, 
সে ছুঃখ কহিব কারে ॥ 

পুরুষে জানিতাঙ, _. হইবে এমতি, 
পাইব এতেক লাঁজে। | 

জ্ঞানদাস কহে, ধৈরজ ধরি রহ, 
আপন স্বখের কাজে ॥ 



অন্ুরাগ--নায়ক সম্বোধনে। 

শ্রীরাগ। 
ভাল হইল বন্ধু, আপন! রাখিলে, 

কি আর ও সব কথা। 0. 
তোমার পিরীতি, বুঝিতে না পারি, 

ভাবিতে অন্তর ব্যথা ॥ ক্র। 
সহজে অবলা, অখলা হৃদয়, 

ভুলিন্কু পরের বোলে । | 
অনেক পিরীতির, অনেক দোঁষ, 

যেন ছুপুরে আন্ধার বেলে ॥ 
বাদিয়ার বাজি যেন, তোমার পিরীতি হেন, 

না বুঝি এ কোই রীতি । 
সমুখে সরস, | অন্তরে নিরস, 

বুঝিন্ কাজের গতি ॥ 
সকল ফুলে, _ ভ্্রমরা বুলে, 

কি তার আপন পর 
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিলে, 

কেবল দুঃখের ঘর ॥ 

করুণ-বরাড়ী। 

আরে মোর বন্ধুরে কানাই । 
তোমা বিনে তিলেক রহিতে ঠাই.নাই ॥ ঞ। 
এ ঘর বসতি মোর আনলের খনি। 

তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি পরাণী ॥ 

১৫৭ 



১৫৮ জ্ঞানদাস 1 

মাঝ পাথার জলে তৃণ হেন বাঁসি। 
উচিত কহিতে নাই এ পাড়৷ পড়নি ॥ 

তুমি যদি না ছাড় বন্ধ, ছুখে মোর স্থখ। 
জ্ঞানদান কহে তিলে লাখ যুগ॥ 

স্থুহই | 

পরাণ কান্দে বন্ধু তোঁমা না দেখিয়া । 
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া ॥ 
বারেক তোষার দেখ নাই মকল দিনে। 
কেমনে বা রবে ' প্রাণ দরশন বিনে ॥ 

এ ছুখ কাহারে কব কে আছে এমন। 

তুমি সে পরাণ বন্ধু জান মোর মন॥ 

ছটফট করে প্রাণ রহিতে ন। পারি। 
ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি ॥ 

কুল গেল শীল গেল ন। রহিল জাঁতী। 
জ্ঞানদাস কহে এ বিষম পিরীতি ॥ 

ভুড়ি । 

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই। 
নিশ্চয় অরিব তোমার চাদ মুখ চাই ॥ 
শাশুড়ী ননদীর কথ সহিতে না পারি। 
তোমার নিুরপনা৷ সোউরিয়া। মরি। 



অন্থরাগ--নায়ক সন্বোধনে। ১৫৯ 

চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে । 
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে ॥ 
তাহে আর তুমি সে হইলে নিদারুণ । 
জ্ঞানদাস কছে তবে না! রছে জীবন ॥ 

(বংশী সন্বোধনে । ) 

 স্থহই। 
গুরু জন জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি। 
দ্বিগুণ আগুন দিল শ্যামের মুরলী ॥ 
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি। 
মোর নাম লইয়া আর না! বাজিহ তুমি ॥ 
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন। 
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন ॥ 
তোরে কহি বাঁশিয়া লাগিয়! সতী কুল। 
তোর স্বরে মুষ্ি অতি হেয়াছি আকুল ॥ 
আমার মিনতি শত না বাঁজিহ আর । 
জ্ঞানদাস কহে উহার এ সে বেভার ॥ 

ধানশী। 

ইহ গুরু গঞ্জ বোল । 
শুনইতে জীউ উতরোল ॥ 
কত সহ এ পাপ পরাণ । 

বুঝি কিয়ে হয় সমাধান ॥ 



১৬৪৩ জ্ঞানদাস। 

মিছ! ছলে তোনে পরিবাদ। 
কি কার করিনু অপরাধ ॥ 
ননদী নয়ন জালে বপি। 
তাঁহে কান এ পাঁড়া পড়মী ॥ 

জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই। 
পরিবাদে আর ভয় নাঁই॥ 



অনুরাগ__সধী সম্বোধনে। 

ধাঁনশী। 

রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মম ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া! মোর কান্দে । 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ 

মই কি আর বলিব। 
যে পণি করিয়াছি মনে সেই সে করিব ॥ঞ&। 
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে। 
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে ॥ 
দেখিতে যে স্থখ উঠে কি বলিব তা। 
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গ1। 
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার। 
লু লু হাসে পহ পিরীতির সার ॥ 
গুরু গরবিত মাঝে রহি মখী নঙ্গে। 
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পর সঙ্গে ॥ 

€॥ পাঠন্তর-“কি আর বলিব মই কি আর ফলিব*-ুনী, র, ব। 
৭--৮। গীতরত্বাবলী। 

১*। দরশ-স্রশন | পরশ-ম্পর্শ। 

২১ 



১৬২ 
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১৭--১৮। পাঠাত্তর--পছাঁড়িলে ছাঁড়ান, ন। যায় সে জন, পরাণ অধিক 

গানদাস। 

পুলক ঢাঁকিতে করি কত পরকাঁর। 
নয়নের ধার। মৌর বহে অনিবার ॥ 

ঘরের যতেক সবে করে কাঁণাকাণি। 

জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আঁগুনি। 

ছড়ি 
একে কুলবতী, চিতের আরতি, 

বিধি বিড়ঘিত কাজে । 

শ্যাম সথনীগর, পিরীতি কণ্টক, 

ফুটিল হিয়ার মাঝে ॥ 
শুন শুন সই, মরম তোঁমাঁরে কই, 

পড়িনু বিষম ধাদে। 

অমুল রতন, বেড়ি ফণীগণ, 

দেখিয়া! পরাণ কীদে॥ 

গুরু গরবিত, বৌলে অবিরত, 

এ বড়ি বিষম বাধ! । 

এ কুল ও কুল, _ ছ্কুলে চাঁহিতে, 

₹শয় পড়িল রাধা ॥ 

ছাঁড়িলে ছাঁড়ল, এলোক সে লোক, 
পরাণ অধিক. বড়। 

জ্ঞানদাস কহে, এমন সম্পদ, 
কাহার ডরে বা এড়॥ 

বড়*স্পগী, চি, ম। 



অন্থরাগ-সখী সম্বোধনে। ১৬৩, 

ভাটিয়ারী । 
একে দেখি অতি, চিতের আরতি, 

পছিলে না ছিল এত। 
ঘরে গুরুজন, ' গঞ্জন! না মানে, 

নিতি নিবারিব কত ॥ 
সই ঠেকিন্ু বিষম ফাঁদে। 

কানুর পিরীতি তিলেক বিরতি, 
তিলেক পরাণ কাদে ॥ 

সহজে মধুর, শ্যামের মুরতি, 
পিরীতি বুঝিবা কে। 

সে' সব আদর, _ ভাঁদর বাঁদর, 

কেমনে ধরিব দে॥ 
চিতের বিচার, | উচিত করিতে, 

জগত ভরিয়া লাঁজ। 
ভান্দাস কহে, ইহার অধিক, 

রসিক গোপত কাজ ॥ 

সথহই। 

ঘর হেন নহে মোর ঘরের বসতি । 

বিষ হেন লাগে মোর পতির পিরীতি ॥ 
৯৯ 

২। পপহিলেশ স্থলে "“আগে”স্গী, ক, ত। 

ও। পাঠাস্তর--ণগঞ্জে অন্থথন”-_লী, ম। 



১৬৪  জ্ঞানদাস। 

বিরলে ননদী মোর যতেক বুঝায়। 
কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায় ॥ 
সখি মোর নব অনুরাগে । 
পরবশ জীউ না রবে পুন ভাগে॥ 
আখে ররৈয়া আখে নহে সদ! রহে চিতে। 
দে রস নিরস নহে, জাগিতে ঘুমিতে ॥ 
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধাদি। 
তিলে কতবার দেখি স্বপন সমাধি ॥ 

জ্ঞানদাঁস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ । 
মনের মরম. কথা কারে জানি পুছ॥ 

সিন্ধ ড়া। 
০৯ 

গৃহে গুরুজন, | স্বামী তরজন, 
যা লাগি না দিনু কাণে। 

এখন কি লাগি, সে জন আমারে, 

না চাহে নয়ন কোণে ॥ 

সই পরখে বুঝিনু কাজে। 
বিনি অপরাধে,  সাধিল বাঁদ, 

জগত ভরিল লাজে ॥ঞ । 

মে সব পিরীতি, আদর আরতি, 

সদাই পড়িছে মনে। 

১৫। পরখে--পরীক্ষা করিয়া ৷. 



_ অনুরাগ--দখী সম্োধনে। ১৬৫ 

প্রেম পরাভব, এমন জানিয়া, 
এখন যাঁয় পরাণে ॥ 

সহজে অবলা, | আগু অনুসরে, 
না জানি কি হয় পাছে। 

জ্ঞানদাস কহে। সময় বুঝিতে, 
কে জান এমন আছে ॥ 

ভটিয়ারী। 

শুন শুন পরাঁণের সই। 
তুমি সে ছুঃখের ছুঃখী তেঞ্ তোরে কই॥ 
দা চিত উচাঁটন বন্ধুর লাগিয়]। 
সদাই সোঙরে প্রাণ গরগর হিয়া ॥ 
সদাই পুলক গায়ে আখি ঝরে জল। 
আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল ॥ 
কি করিব কোথ! যাব স্থির নহে মন। 
তাহে আর ননদী বলয়ে কুবচন ॥ 
তহোধিক ছুঃখ দেয় এ পাড়া পড়সি। 
বন্ধ,র লাগিয়া মুখ্রিং হব বনবাসী ॥ 
হিয়ার মাঝারে প্রেম অস্কুর পশিল | 
দিনে দিনে বাঁটি সেই বিরিখি হইল ॥ 
ফল ফুল কালে এবে বাড়িল বিপতি। 

_জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি ॥ 

১৯। বিপতি-সবিপভি। | ২০। কতি-্কোথায়। 



১৬৬ জ্ঞানদাস। 

স্থহই। 
সজনি না জানিয়ে এত পরমাদ। 

একে মোর অন্তর, পোড়য়ে নিরন্তর, 

তিল এক নাহি অবসাদ ॥ 
পহিল বয়েস একে, আরে নব আরতি, 

আর তাহে কান্ুক সোহাগ । 

এত রন আদর, | বাদ করল বিধি, 

কুলবতী কেমন অভাগ ॥ 

গৃহে গুরু ছুরজন, ও ভয়ে সভয় মন, 

তাহাতে অধিক শ্যাম লেহা। 

নহিয়ে স্বতন্তর, কান্ুর বিচ্ছেদ ডর, 
মে তাপে তাঁপিত ছুন দেহ! ॥ 

কিবা করি কিবা হয়, আপন বুঝিল নয়, 

নিরবধি উড়ু উড়ু চিত। 
জ্ঞানদাঁদ কহে, মনে অনুমাঁনিয়ে, 

বিষাধিক বিষম পিরীত ॥ 
জিরার রতি) 

ধানশী। 

কি গুরু গরবিত, না৷ লয়ে পাপচিত, 

আন না শুনে কাণ বিদ্বে। 

মে নব নাগর, আগর সব গুণে, 

তারে সে পরাণ কান্দে ॥ 
শি একপ্পেীপাপাশিপিপসপসস্সপীপাসপসপিলা শশী পিসি সপ 

৩। অবসাদ--বিরাম, শেষ। 

১৯। পাঠান্তর--*"তার লাগি প্রাণ মোর কান্দে”+লী, দ। 



অন্ুরাগ--সখী সম্বোধনে ॥ | ১৬৭. 

ন। জানি কিবা হইল, কি খেনে পরশিল, 
সে রস পরশমণি। 

জাতি কুল শীল, আপন ইচ্ছাঁয়ে, 
তাহারে করিনু নিছনি ॥ 

সজনি ও বোল না৷ বোল জনি আর । 
কি যশ অপযশ, - না ভায় গৃহ বাস, 

হইলেঁ। কুলের খাখার ॥ 
হিয়ার দগদগি, মনের পোড়নি, 

কহিলে। না রহিমে। ঘরে। 
এবে সে জানলু, প্রেমের এই ফল, 

ভাল সে জ্ঞানদাস বুঝেরে ॥ 

সিন্ধুড়া । 
কি মোর ঘর ছুয়ারের কাঁজ, 

লাজ করিবাঁরে নারি। 

তিলেক বিচ্ছেদে, লাখ পরমাদ, 

হিয়। বিদরিয়। মরি ॥ 

শুন শুন তোরে, মরম কহিও 
মোর পরাণ নাথে। 
মি
 

৫1 বিভিন্ন পাঠ--"সজনি ও বোন ন। বোলসি আর”--লী, স। 

৭। প্র্থাথার” স্থলে প্অঙ্গার”--গী, চি, ম এবং লী, স। 

৯। কহিলে'--কহিতেছি। রহিমৌ--রহিৰ। 

১১।  ৭বুঝেরে" স্থলে "ঝুরে”--লী,স। 

১৫। বুক ফাটিয়া মরি। 



১৬৮ 

০2 িলি উল নিন নিউরন নত পাকি রুনি ০ 

জ্ঞানদাস। 

ও রম পরসে,  . উলস গা, 

ছুকুল ঠেলিলু হাতে ॥ ধ। 

গরু গরবিত, | বোলে অবিরত, 

সে মোর চন্দন চুয়া। 
সে রাঙ্গা চরণে, আপন! বেচিলুঃ 

তিল তুলসী দিয়া ॥ 

আপন ইচ্ছায়, _. বাছিয়। লইলুঁ, 
যে মোর করমে ছিল। 

এ বোল বলিতে, যে জন বিমুখ, 

তারে তিলাঞ্জলী দিল ॥ 

সো মুখ না দেখিয়া, পরাণ বিদরে, 

রহিতে নারি যে বাসে। 

এমত পিরীতি, জগতে নাহিক, 

কহই এ জ্ঞানদাসে॥ 

স্থহই। 

ভুমি কি না জান সই, কানুর পিরীতি, 

তোমারে বলিখ.কি। 

মব পরিহরি, : এ জাতি জীবন, 

ভীহারে সপিয়াছি ॥ 

১। উলস--পুলকিত'। 

১২। বাসে-গৃহে। ৰ 

১৮। পাঠান্তর--“তাহারে নিছিয়াছি”--লী, স। 



প্রাণ সই-কি আর কুল বিচারে । 
প্রাণ বন্ধুয়া বিন, . তিলেক ন জীউ, 

কি মোর সোদর পরে ॥ । 
দে রূপ লাগরে, _ নয়ান ডুবিল, . 

সে গুণে বান্ধল হিয়া । 
দে সব চরিতে, ডুবল মন, 

আনিব কি আর দিয়া ॥ 
খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে, 

আছিতে আছিয়ে ঘরে। 
জ্ঞানদাসে কহে, ইঙ্গিত পাইলে, 

আগুন দিয়ে ছুয়ারে ॥ 

সোহিণী। 

গুরু দুরজন, , দুরে তেয়াগিনু, 
পতি ক্ষুর ধার তায়। 

কানুর পিরীতি, কি রীতি করিনু, 
কলঙ্ক এ লোকে গায় ॥ 

সই গে। মরম কহিন্ু তোরে । 
কানুর পিরীতি  শপতি করিতে, 

যে বলু সে বলু মোরে ॥ ক। 

৯। বিভিন্ন পাঠ--“থাকিতে থাকিতে ঘরে" । 
২২ | 



১৭০ জানদাস। 

ধরম বচন, মনেতে না লয়, 

করমে আছিল যে। 
সে সব আদর, 7 ভাদর বাঁদর, 

কেমনে ধরিব দে॥ 
হিয়ার পিরীতি, কহিলে না হয়, 

চিতে অবিরত জাগে। 
জ্ঞানদাস কহে, নব অনুরাগে, 

অমিয়া অধিক লাগে ॥ 

ঘুহই। 
কহ কহ এ সখি কি করি উপায়। 
দরশন বিন্ু চিত ধরণে না যায় ॥ 
তুমি কি না জান সই যত পরমাদ। 
কি ঘর বাহির লোকে বলে পরিবাদ ॥ ঞ। 
তবু সে বন্ধুরে আমি পাঁসরিতে নারি। 
কি বিধি বেয়াধি দিলে কি বুধি বা করি॥ 
কি খেনে দেখিনু সখি বিদগধ রাঁয়। 
পাষাণের রেখ যেন মিটন না যায়॥ 
গুরুজনে যত বলে শ্রব্ণে না শুনি। 
কি করিতে কি না হয় কিছুই ন৷ জানি। 
দেখিয়া যতেক লোক করে উপহাস। 
চান্দের উদয়ে যেন তিমির বিলাস ॥ 

১১-প১ ২১৩১৪ পদামুত সমুদ্র। | 



অনুরাগ--সথী সম্বোধনে । ১৭৯ 

পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি। 

বন্ধুর পিরীতি যেন বহিছে ভ্রিবেণী॥ 
সোঙরি সেরূপ গুণ পরাণ জুড়ায়। 
ভালে জ্ঞানদাঁন চিতে সোয়াথ না পায় ॥ 

তুড়ি। 

জিমু না গো মুগ্রি জিমু না) 

কালা বন্ধুর পিরীতির পাকে । 
আপনার ছুটী আখি, নিবারিতে নারি গো, 

কালা বিন্ু আন নাহি দেখে ॥ এ। 
একদিন আয়ান আইল ঘরে, কালিয়! দেখিনু তারে, 

বন্ধ. বলি তাহারে সন্তাষি। 
আমার আরতি, দেখিয়া আয়াঁন, 

মুখে কাপড় দিয়া হাসি ॥ 

বন্ধয়ার ভরমেঃ আয়ানের সনে, 
মনের কথাটী কই। 

হাসিয়া হাগিয়া, আয়ান বলে, 
মুগ্রি তোমার বন্ধুয়। নই ॥ 

২। যেন" স্থলে বুকে”--পদামৃত সমুদ্র। 

৫। জিমুনা--বাঁচিব না। 



১৭২ জানদাস। 

কালিয়া কালিয়া বলি, কালা বসন পরি, 
কালা বিনে আন নাহি শুনি । 

জ্ঞানদাপ কহে”? পিরীতি এমনি হয়ে, 
, তারে কি দেখিলে জীয়ে প্রাণি ॥ 

ধানশী। 

কানু সে জীবন ধন মোর। 
তোমরা যতেক সখী, ঘরে যাঁই কুল রাখি, 

শ্যাম রসে হইয়াছি বিভোর ॥ প্ধ। 
গুরু গরবিত ঘরে, যে বলু সে বলু মোরে, 

ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি। 
সকল ছাড়িয়া মুগ্রি, শরণ লইনু গো) 

কি করিব ঘরের বসতি ॥ 
যতছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম, 

সর হরি নিল শ্যাম রায়। 

কহত পরাণ সখি, অঙ্গেতে অঞ্জন মাথখি, 

আন রঙ্গ লাগে নাহি তায়॥ 

রূপ গুণ যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন, 
সাজাইয়া রতন পসার। 

জ্ঞানদীস কহে, যে. ধনী এমনি হয়ে, 

ধনি ধাণি সোহাগ তাহার ॥ 

৪। প্রাণি-গ্রাণ। 



অনুরাগ--সখী সন্বোধনে। ১৭৩ 

হুহই। 

কান্থু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন, 
এ ছুটী আখির তারা। . 

পরাণ অধিক, হিয়ার পুতলী, 
নিমিখে নিমিখে হারা ॥ 

তোরা কুলবতী, .  ভজ নিজপতি, 
যাঁর যেবা মনে লয়। 

ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বন্ধ, বিন্ু, 
আর কেহ মোর নয়॥ 

কি আর বুঝাঁও, কুলের ধরম, 
মন সতন্তর নয়। 

কুলবতী হৈয়া, ॥ রসের পরাণ, 
আর কার জানি হয়॥ 

যে মোর করমে, লিখন আছিল, 
বিহি ঘটাওল মোরে। 

তোমরা কুলবতী, দেখিনু চুকতি, 
কুল লৈয়! থাক ঘরে॥ ' 

গুরু হছুরজন, বলে কুবচন, 

না যাব সে লোক পাড়া। 
নি 22422০--62-:2 ৫ এ 

৭--৮। পাঠাত্তর--"নিশ্চয় করিয়া, মনে দঢ়ায়লু, শ্যাম বিনে কেহ 
মোর নয়।”--লী,স। 

৯। “কুলের ধরম” স্থলে “ধরম বিচাঁর”--এ্র। 



১৭৪ জ্ঞানদাস। 

জ্ঞানদান কয়, কানুর পিরীতি, 
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥ 

০ 

স্থহই। 

সহজে নারীর, অধিক জীবন, 
তাহে পিরীতির লেশ। 

ইথে কি জগতে, কেহ ভাল বলে, 

যাইতে কি হেন দেশ ॥ 

সখি গো তোমারে কহিতে কি। 

এ রস লালসঃ সব সম্ভাপনা, 

এ নাকি নহিলে জী॥ ক॥ 
হিয়ার অভিলাষ, যতেক বিলাঁষ, 

সে পুন পাইয়ে হাতে । 
বিধির লিখনে, কাল! বন্ধ'র সনে, 

বান্ধিল করম সুতে ॥ 
রাঁতি দিনে মুঞ্রিঃ সম্বিত না পাঁরি, 

দেখি বড় পরমাদে। 

জ্ঞানদাঁন বলে, ও মুখ দেখিতে, 
কাহার না যায় সাধে॥ 

২। পাঠাত্তর--"লোক বেদ সব ছাড়া”--এ। 

৮। সম্ভাপনা--অনুগ্রহ। 

১৪। সম্বিতস্প্সম্বরণ করিতে । 



অনুরাগ-সখী সন্বোধনে | ১৭৫ 

স্ুহই। 
কিয়ে মধুরূপ। কলারস চাতুরী, 

সব ভেল চূরে। 
গুরু জন বৈরি, দ্িগুণ ভেল ধাঁতা, 

ডর সঞ্চে কয়ল বিদুরে ॥ 
স্বজনি হাম জীয়ব কতি লাঁগি। 

একে মধু অন্তয়,  দ্গধ নিরন্তর, 
নাহ অধিক অনুরাগী ॥ ফ | 

বৈদগধি বিধি, সকল লুকাঁয়ল, 
ছুই ভেল পন্থক চোঁর। 

যবছই' 'দৈব দোষে, দরশ করায়ল, 
কেহ না কহে এক বোল। 

অবিরত চিতে কত, কীদি গোঁডায়ব, 
কাছে করব বিশোয়াসে। 

জ্ঞানদাস কহ, অন্তর দহ দহ, 
পরবশ পিরীতিক আশে ॥ 

হৃহই। 
ছু কুল গরিম, অসীম ছুখ অন্তর, 

বাহিরে পরিজন গঞ্জে। 

২। লব চূর্ণ হক গেল। 4৭ | 
৪। কয়ল বিদুরে--বিদুরিত করিল। 
১৩। বিশোয়াসে--বিশ্বাদ। 



১৭৩ জ্ঞানদাস। 

ও নব লেহ, দেহ অবলম্বন, 
সোগরি সঘন মন রঞ্জে ॥ | 

স্বজনি বুঝয়ে না পারিয়ে চিত। 
অবিরত অভিমত, আদর যত যত, 

দগ দগ করয়ে পিরীত ॥ ক। 
সব গুণ সীম, অনীম রূপ লাবণী, 

ও নব কৈশোর দেহা। 
গুরু জন বচন, তাপ নিবারণ 

| শীতল স্থখময় গেহ! ॥ 
পরবশ প্রেম, ..... পুরয়ে নাহি আরতি, 

অনুখন অন্তর দাহ । 
জ্ঞানদাস কছে, তিলে কত স্থখ হয়ে, 

হেরইতে শ্ঠামর নাহ ॥ 

স্থৃহই। 
অবিরত বহে, নয়নক বারি, 

যেন বরিখয়ে জল ধারা। 

ও ছুখ মরমে, সেই সে জানয়ে, 
এমন পিরীতি, যারা ॥ 

পিরীতি রতন, [করিয়া যতন, 
গলায় হাঁর পরিমু। 

১৭। যারা--যাহীর । 

১৯। পন্সিমু-্পরিব। 



| অনাগ-সী ২ সঙ্বোধনে। রি টি টপ 

জাতি কল শীল, ছু তেয়গিয়া, ৮ 
পরাণ, নিছিয়া দি ॥. | 

সই. লো" পিরীতি দোসর, ধাতা ] 
বিধির বিধান, সব করে আন, 

না শুনে ধরম কথা ক. 
জীবনে মরণে, ্ পিরীতি বেয়াধি, 

আইন, যাকর সঙ্গ |. 
ভ্ানদাস কহে, দোসর পিরীতি, 

নি নুতন রঙ্গ ॥ 

| শ্রীরাগ 88 

শা বল না বল সখি না বল এমনে। 
পরাণ বাদ্ধিয়া আছি সে বন্ধুর. সনে ॥ 

ই ত্যজিলে কুল শীল এ লোক লাজ। 
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ ॥ 
তেজিয়! সব লেহা পিরীতি কৈনু। 
যে হুইবে বিরতি ভাবে তেজিয়া মৈন্দু ॥ 
যে চিতে দাড়াঞ্াছি সেই নে হয়। 
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয় ॥ 
ঠেকিল প্রেম ফাদে সকলি নাশ। 
ভালে সে জানদাস না. করে আশ॥ ক 

* গীত কল্পতরু এবং পদকল্পতর রস্থ পদটা জ্ঞানদাসের ভণিতা- 
কত দেখিতে পাওয়া যায়, অন্থান্তঃর্থে চততীদাসের ভণিতা আছে। 

| ৩ 
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 আটারী।, 

| তেজিনু মিল: এ. লোকলাজ। 
এ গুরু গৌরব এ. গৃহ কাজ ॥. 
সে সব নব লেহার নিছনি কৈলে1। 
€ষ মোরে বোলে তারে জীয়ন্তে &মলৌ। 
শা বোল স্বজনি আর কিছু না লয় মনে 
বে বন্ধু বান্ধিঞাছে পরাণ সনে॥ 
বন্ধুর আরতি হিয়ার মালা 
পতির পিরীতি বিষের ভ্বাল! ॥ 
যে চিতে দঢ়াইনু' সেই সে হয়। 

_ ক্ষপিল বাণ যেন রাখিল নয় ॥ 
খাইতে শুইতে আনহি নাহি। 

ভ্ঞানদাদ কহে বুকিএ তাছি ॥ 

হা 

ধানশী। 

খের লাগিয়া, এ ঘর বীধিনু, 
| আগুনে পু গেল'। 

_ অমিয়া সাগরে, চা  সিনান, করিতে, 
| চি গ্রল ভেল ॥. 
রিও কি মোর কপালে লেখি। 

শীতল বলিয়া, চাদ সেবিনু, 
ভাঙগুর কান দেখি ॥ 



রা অনুযাগ-_দথী দঙোধনে। 0 ইবি 

উচল বলিয়া, চলে, | চা 
পিছ অগাধ জলে।, 

লছমী চাহিতে, জারজ বেঢল, 
 মাণিক হারান ৫ হেলে ॥ 

নগর বসালেম, ..... সাগর কাবা, 
| মাশিক, পাবার আশে। 

সাগর শুকাল,  মাঁণিক লুকাঁল, 
চুক করম দোষে ॥ 

পিয়াস লাগিয়া, .  জলদ সেবিনু, 
পাইন বজর ভাগে! 

জ্ঞানদাস কহে। ; পিরীতি করিয়া, 
পাছে রি অন্ুতাপে ॥% 

ধানশী। 
শুনিয়া দেখিনু,? . দেখিয়া দুলু, 

৮ পিরীতি সর 

এই পদটা চতীদাসের বলিয়া উল্লিখিত অ আছে | 
চতীদাদের তণিতা এইরূপ-- মি: 

(শিয়ান লাগিয়া, জল দ সেবি্। 2৮ 
 বজর পড়িয়া গেল। 

কছে চীন, শ্বামের পিরীত, 
.মরমে বহল শেল ॥» 



৬। 

৯ | 

১৩ 
১৫ । “অঙ্গ” স্থলে “দু” পাঠও দৃষ্ট হয়। 

র্ ১৭. 

| জ্ঞানদাঁস। ১ 

পিরীতি বিচ্ছেদেঃ ডে না রহে৷ পরাণে, 

 জ্ুরিয়া টন মৈনু ॥ 

সই কে. বলে শিরাতি ভাল। 
শাম বু সনে, পিরীতি, করিয়া 

পাঁজর ধরিয়া গেল॥ঞ্র। 

পিরীতি মিরিতি : তুলে তৌলাইয়া, 
.... পপিরীতি চি চা 4 
পিরীতি বেয়াধিতট যার উপজয়ে, 
সে নাঁকি জীয়য়ে আর ॥ 

সবাই কয়ে . পিরীতি কাহিনী, 
কে বলে পিরীতি ভাল। 

কান্দুর পিরীতি? ভাঁবিতে ভাবিতে, 

পাঁজর ধপিয়া গেল ॥ 
জীবনে মরণে, - পিরীতি বেয়াধি, 

হুইল যাহার অঙ্গ। 
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি, 

 নিতি নৌতুন রঙ্গ ॥ 

পাঠান্তর-_পনা রহে পরাণ”-_গী,র,ব। 
:. জীবন সংশয়*--লী,স। 

্ মিরিতি” স্থলে “কি রীতি *--প,ক,ত; প,ক,ল এলং লী, স। 

পাঠাত্তর--* দে বুঝে ন। বুঝে আর* রে | | 

বিভিন্ন পাঠ-_“অস্তর হইল কাল”--প,ক,ল ; এবং ং লী, স। 

পাঠান্তর-_“ভাঁবিতে জীবন ভঙ্গ”--পদামুন্ সমুদ্র। 
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|  ভুড়ি। 

টু ঘর বাহির: লো; ক বলে একি রীতি। 
জীতে পাসরিতে নহে বন্ধুর পিরীতি ॥ 

অন্তর বাহির চিতে অবিরত জাগ। 
না জানি কি লাগি তাহে, এত অনুরাগ ॥ 
সই বড়ি পরমাদ।  . 
শয়নে ন্বপনে সঙ্গ মনে নাহি অবসাদ ॥ ক 
দেখিতে না দেখে আখি শ্যাম বিনে আন। 

ভরমে আনের কথ। না কহে বয়ান ॥ 
শুনিতে শুনিয়ে হাম সেই পরসঙ্গ। 
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ ॥ 

হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ। 
মরমে ধরম কথ! ন1! করে প্রবেশ ॥ 
গৃহ কাজ করিতে আউলয়ে সব দেহ। 
জ্ঞানদাস কহে বড়ি বিষম শ্যাম লেহ॥ 

ধানশী। 

কানু অনুরাগে ঘরে রহিতে না পানি। 
কেমনে দেখিব তারে কহনা বিচারি ॥ 

. গুরুজন নয়ন পাঁপগণ বারি. 
[কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারি ॥ 

৯। পাঠীস্তব-*গুনিতে না! শুনে কাণ আন পরমঙ্গ”-এলী, দ। 



নী 

কান্ুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব। 
রহিতে না'.পাঁরি ঘ্বরে কেমনে যাইব ॥ 

শুনি, কহে সব সখী. শুন মো সবার বোল। 
সবনু'  ঘুমায়ব নহ. উতরোল ॥ 
রর যামিনী কামিনী ঘোর। 
তৈছনে বেশ বনায়ব তোর ॥. 

_ এতহি কহই করু বেশ রসাল। 
ধনী খবরোসিনী জ্ঞানদাস ৮০ ॥ 

পর 

্রীরাগ । 

মরম কথা৷ শুনলো স্বজনি। 
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥ 
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব। 

মা যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥ 
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বাঁল!। 
কেব! নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা ॥ 

ঘর হুইতে বাহির বাহির হইতে ঘর। 
দেখিবারে করি সাধ নহি স্বতন্তর ॥ 

কিবা সে মোহন রূপ. মন মোর বাঁধে । 
মুখেতে না সরে. বাণী ছটা খ শাখি কাদে ॥ 

১৫-+১৬।  গ্বীতচিস্তামণি ওলীলা সমূদ্র। ূ | 
:১৭। পাঠীস্তর--দকিব! রূপে কিবা গুণে মন মোর াদ্ধে*্_পী, 

. | ত গী, চি, ম। ৫ 4 

৯৮। বিভিপাঠ-* মুখে না ্করে বাণী হট নবি কাদে” ী। 
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জানদাস কহে সখি ই এই যে করিব। 

চর ৮: 

বহজই কুলবতী বালা । 
সে কি সহই প্রেম জ্বালা ॥ 
তাঁছে, গুরু গঞ্জন বোল ॥ 

অহনিশি অন্তরে রোল ॥ 
তাহে নিতি. প্রেম ত তরঙ্গ 1 
জোরি কবহু নহু ভঙ্গ ॥ 
ছুরজন সঙ্গ সঞ্চার. 
ব্যাধ মন্দিরে অনুসা ॥. 
সকল কহব কানু ঠাম।. . 
ইথে কি কহয়ে পরিণীম ॥ 
জ্ঞানদাস কহে তায়। 

পরিণামে বড়ই সে দায়॥ 

১-ই। পাঠান্তর--*জ্ঞানদাঁস কহে ডি কারে কিবলিব। ॥ 
বন্ধুর লাগিয়া হাম সাগরে পশিব পর ব্হর। 

৮ । কব -কখন । | 



৯৮৪: . জ্ঞানদাস। 

কৌরাগিনী | 
অরুণ | উদয় কালে, 'ব্রজ শি আগ মিলে 

িপিনে : পয়ান প্রাণনাথ। ৷ | 
এক দিঠি গুরুজনে, আর দিঠি পথ. পানে, 

_. চাহিয়ে পরাণ, করি 'হাত॥ 
স্বজনি, না জানি কি হয় প্রেম লাগি। 

দারুণ পিরীতি, . পরবোধ না মানই, 
কত চিতে নিবায়িব আগি॥ ক্। 

একে কুলকামিনী, .. তাহে নব ফৌবনী, 
আর তাহে পরের অধীন। 

পিরীতি বিষম শরে, রছিতে না পারি ঘরে, 
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ ॥ 

নিশি দিসি অবিরত, জাগিতে ঘুমিতে কত, 

51 পাঠাস্তর_স্রজ শিশু পণ্ড নেবে, স। 

প্রাণনাথ চা সদাই। 
জ্ঞানদাস বলে, আকুল নয়ানের জলে, 

তিল আধ ির নাহি গিনি টা 

 ধাননী।, 

বলনা সখি যাহার মনেতে যে। 
| কান্ুরে সঁপিয়াছি আপনার দে॥ঞ । 

. বিপিনে-বনে। | 
১৩। পাঠীস্বর--*প্রাণনাথ সোউরিব কত"_লী, স।. 

১৫। বিভিন্ন পাঠ--বিষাঁধিক অধিক পিরীত*-তী। 
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চাদ জিনিয়। মুখের বলনি। 
স্বর স্বর কৈল মোর হিয়ার পুতলি ॥ 
এমন পামর দেশে বৈসে কোন জনা । 

যা বিনে ন! রহে প্রাণ তারে করে মানা ॥ 
জ্ঞানদাস কহে বুঝি সকলি। 
জাতি কুল শীল দিনু কানুর পায়ে ডালি ।॥ 

করুণ একতালি । 

যতেক আছিল মোর মনের বাসন| | 
ভুবনে রহল সভে অযশ ঘোঁষণ!। ॥ 
সই কহিন্ু নিদান। 
প্রেমের পরাণ সহে এতেক অপমান ॥ ক্ষ। 
যারে দিন্ু তনু মন কুল শীল জাতি। 
অঙ্গের ভূষণ কৈন্ু বড় অখেয়াতি ॥ 
নে জন কি লাগি এবে করে ভিন পর। 
ঝাপল কৃপে পড়ল নব চোর ॥ 
গুরুয়া৷ পিয়াসে ঝাঁপল সিদ্ধ জলে। 
অধিক পুঁড়িল অঙ্গ বাড়বা অনলে ॥ 
না জানি পিরীতি বিরিখে হেন ফল। 

জ্ঞানদাস শুনিয়া হারাইল বুধি বল॥ 
ছাতা বসি 

৯। নিদান--্কারণ। 

১২। অধেয়াঁতি--অখ্যাতি। 

১৬। বাঁড়বা অনলে--সমুদ্রঙ্থ অগ্নিতে। 



১৮৩ জ্ঞানদাস। 

শ্রীরাগ | | 
খন্ধ,র লীগিয়া, সব তেয়াগিনু, 

লোকে অপযশ কয়। 
এধন আমার লয় অন্য জন 

ইহ কি পরাণে সয় ॥ 

দই কত না রাখিব হিয়া । 
আমার বন্ধয়া, . আন বাড়ী যায় 

আমার আঙ্গিন। দিয়! ॥ 
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে, 

আন জন সঞ্চে কথ।। 
কেশ ছিড়ি ফেলি, বেশ দূরে করি, 

ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥ 

বন্ধুর হিয়া, 7. এমন করিলে, 
না জানি সে জন কে। 

আমার. পরাণ, করিছে যেমন, 
এমন হউক সে॥ 

জ্ঞানদাস কহে, শুন হে স্থন্দরি, 
মনে ন। ভাবিহ আন। 

তুই সে শ্যামের, ,..... সরবস ধন, 

শ্যাম সে তোহারি প্রাণ ॥ 

স্থহই | 
একে নব পিরীতি, আরতি অতি ছুরগম, 

মোডরি' সোঁউরি ক্ষীণ দেহ। 



অন্গরাগ--সথী সম্বোধনে। ১৮৭ 

তাহে গুরু গঞ্জন, হৃদয় বিদারণ, 
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥ 

স্বজনি দুরে কর ও পরথাব। 
প্রেম নাম ফাহা, শুনই না পায়ব, 

সোই নগরে হাম যাব ॥ ফ। 
যা বিন্ু স্বপনে, আন নাহি হেরিয়ে, 

অবমোহে বিছুরল সোই। 
হাম অতি ছুখিনী, সহজে একাকিনী, 

আপন বলিতে নাহি কোই ॥ 
ছুহু কুল চাঁহিতে, আকুল অন্তর, 

পাতরে পড়ি রহ হেম। 
জ্ঞানদাসে কহে, ধিক ধিক জীবনে, 

যাকর পরবশ প্রেম ॥ 

লি 

স্থহুই। 

ভালই আছিন্ু আন মনে। 
গ্রমাদ পড়িল সেই ক্ষণে ॥ 

কেনে শুনাইলি তার গুণ। 
উথলিল আগুণের খুন ॥ 

স্পা ৬ ০৮৯০ উপরি এপ পপর শপ শিশাপী িপ প্পী পপ ক আশ আসর পপ পপ পপ ০ ৮ আজ জা উর 

২। পাঠাস্তর--." পরিজন কণ্টক গেহ”--পদাযূত সমুদ্র। 

৭। এখন আমাকে সেই ভুলিয়া গেল। 

১১। পাতরে-্পীাথাবে। 



১৮৮ জ্ঞানদাস | 

নিশি দিসি যার গুণ গাই। 
সে কেনে এতেক নিঠুরাই ॥ 
যার লাগি তেয়াগিন্থু ঘর. 
সে কেনে ভাবয়ে ভিন পর॥ 

যার লাগি কুলে দিনু ছাই। 
তারে কেনে দেখিতে না পাই ॥ 
সতীর মাজে হইনু মন্দ। 
জ্ঞানদাস শুনি রছু ধন্দ॥ 

৬ 

ধানশী। 

এ সখি হাম সে কুলবতী রামা । 
অনেক যতন করি, প্রেম ছায়া পাঁয়লু, 

বেকত কয়ল ওই শ্থামা ॥ ফ। 
আছিনু মালতী, বিহি কৈল বিপরীত, 

ভৈ গেল কেতকী ফুলে। 
কণ্টক লাগি, ভ্রমর নাহি আওত, 

দুরে রহি ভুহ মন ঝুরে॥ 
যব ছু" দরশন, দৈবে মিলায়ল, 

কোন না কহে কত: বোঁল। 
অন্তরে বৈদগধি,  মাণিক ছাপায়ল, 

ছুহু ভেল পস্থক চোর ॥ 
২। নিঠ্রাই-_নিষ্টুর। | 
৪। “ভাবয়ে” স্থলে “বাসয়ে”--লী, স।' 
৭। “সমাজে” স্থলে “য়াঝ*স্গী, ক, ত। 



অনুরাগ--সখী সম্বোধনে। ১৮৯ 

দক্ষিণ নয়ন করি, রঞ্জন কিয়ে হরি, 
বাম নয়ন করি আধা। 

গোপত পিরীতি খানি, কোন টুটায়ল, 
মঝু মনে লাগল ধাদ] ॥ 

কান্দিব রে কত, | কান্দি গোঙায়ব, 
কাহাকে করিব বিশয়াস। 

জ্ঞানদাস কহ, ধিক রহ জীবনে, 
য়ে করে পর শ্বতি আশ ॥ 

রর শ্রীরাগ । 
হার লাগিয়া কৈন্ু কুলের লাঞ্চন। | 
কত না সহিব দেহে গুরু 'গঞ্জনা ॥ 
যার লাগি ছাড়িনুু গৃহের যত সুখ । 
না জানি কি লাখি এবে সে জন। বিমুখ ॥ 

স্বজনি নিবেদন তোরে । 

কলঙ্ক রহিল সব গোকুল নগরে ॥ ঞ্র। 
তিলেকে সে তেয়াণিন্ুু পতি খুরধার। 

শ্বণে না শুনলু ধরম বিচার ॥ 
অবল। অখল। জাতি ভুলে পরবোলে। 
অনেক সাধের দীপ নিভাইল সাজ বেলে ॥ 

ছুখের উপরে ছুখ পরিজন বোল। 
সতীর সমাজে দীড়াইতে হৈন্ু চোর ॥ 

জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়। 
প্রেম পরাভব স্খ সহনে না যায় ॥ 



অনুরাগ-_আত্মপ্রতি। 

ভুড়ি। 

বড়ই বিষম, কালার প্রেম, 

এ ঘর বমতি শলি। 

ঝুরিয়া ঝুরিয়। কান্দে পরাণ পুতলী ॥ 
কাহারে কহিব মরম কথ!। 
কানু বিন্ু কে জানিবে মরম ব্যথ। ॥ 

যত যত পিরীতি করয়ে মোরে। 
আখরে লিখিয়াছে মোর হিয়ার ভিতরে ॥ 

নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে চোখে চোখে। 
এ বড়ি দারুণ শেল ফুটিয়াছে বুকে ॥ 
মনের মন কথা মনে সে রহিল। 

ফুটিল শ্যাম শেল বাহির নহিল ॥ 
নিচয়ে মরিব আমি তারে ন|! দেখিয়]। 

জ্ঞানদাম কহে মিলাব আনিয়া ॥ 

স্ুহই। 
বিষেতে জিনিল সর্ব গ|। 

গা মোর কেমন করে নাহি চলে পা ॥ ক 

২। শলি--শেল। 



. অন্গরাগ-আত্মগ্রতি।  . ১৯১ 

প্রেম নহে পিরীতি নহে বাদিয়ার তন্ত্র । 
কাল সাপে খেদাইলে নাহি শুনে মন্ত্র॥ 
কোথায় গরল তার কোথা তার বিষে । 
প্রতি অঙ্্রে গরল ভর! জীয়াইবে কিসে । 

_ মৎ ওষধ তার কদম্বের তল । 
জীয়াইতে থাকে সাঁধ তথা নিয়! পেল! ॥ 
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে ভাল জানি । 
জীয়াইতে পারে সে রসিক শিরোমণি ॥ 

৬। পেলাস্*্পলায়ন কর। 



অভিসার ৷ 

_ ভূপালী। 

সখীগণ বচনে বনাওল বেশ। 
_ বিরচিল কবরী আচ নিজ কেশ॥ 

ভালহি দেওল সিন্দুর বিন্দু। 
চন্দন রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু। 
কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে । 

হেরইতে মূরছে কতহ' অনঙ্গে ॥ 
নীল বসনে তনু ঝাঁপিল গোরী। 
চললি নিকুঞ্জে শ্যাম রসে ভোরি ॥ 
মদন মোহন মনমোহিনী নারী | 
জ্ঞানদাস কহ যাও বলিহারী ॥ 

কামোদ। 

মেঘ যাঁমিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার | 
এঁছে সময়ে ধনী করু অভিসার । লী ২১১ অভিসার লক্ষণ-_ | 

“প্রয়র মিলন আশে কুঞ্জেতে গমন। 
সক্কোচ পূর্বক, অভিসারের লক্ষণ ॥৮_-ভক্তমালি। 

৩। ভালহি--কপালে। ৬। কতহ--কত। 
১১। আদ্ধিয়ার--আধার। 



আলা! 4 রর | ১৯৩, | 

| রর দামিনী দশ দশ আপি। 
নীল বসনে ধনী অব তনু ঝাঁপি। 
ছুই চারি সহচরী সঙ্গহি মেল। 
নব অনুরাগভরে চলি গেল ॥ 
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ। 
পাওল সুবদনী সঙ্কেতে গেহ ॥ 
না হেরিয়! নাহ নিকুঞ্জক মাঝ । 
জ্ঞানদাস চলু ধাহা নাগর রাজ ॥ 

হত 

ধানশী | 

কানু অনুরাগ, হুদয় .ভেল কাঁতির, 
রহই না পাঁরই গেহ। 

গুরু ছুরজন ভয়ে, কছু নাহি মানয়ে, 
... চীর নাহি সন্বরু দেহ ॥ 

দেখ দেখ নব অন্ুুরাগক রীত। 
ঘন আন্দিয়ার, ভূজগ ভয় কত শত, 

| তমু নহু মানয়ে ভীত ॥ 

সখীগণ তেজি, চলু একশরী 
হেরি সহচরীগণ যায়। 

৫। মেহ--০মঘ। “খরতর*» স্থলে “অবিরত*--গী, ক, ত। 
৬। গেহ--গৃহ। 

১২। দেহে বস্ত্র সম্বরণ করে ন1। 

১৫। তমু--তবু। . নহু-_না। 

২৫... 



জ্ঞানদাস। 

অদ্ভুত প্রেম তরঙ্গে তরঙ্গিত, 

তব সঙ্গ নাহি পায় ॥ 
চলিল কলাবতী, অতিশয় রসভরে, 

পন্থু বিপথ নাহি মান। 
জ্ঞানদাস কহ, এই অপরূপ নহ্, 

মনহি উজোরল কান ॥ 

ধানশী । 

সময় জানিয়া ভানুর বালা । 
নিকসে যেমন চাদের মালা ॥ 

পরিধান নীল পষ্ট শাড়ী । 
অঞ্চলে বাঁধয়ে নবকম্ত,রী ॥ 

টাচর চিকুরে বাধে কবরী । 
শশী করে আল। চৌদিগে ঘেরি ॥ 
সীথাতে শোভিত সোণার সীথি। 

তাহাতে ছুলিছে কনকমোতি ॥ 
কপালে সিন্দুর চন্দন বিন্দু | 

উদয় হইল অরুণ ইন্দু ॥ 

নাসায় শোভিত স্ন্দর বেশর । 

গম বিন্দু চিবুক উপর ॥ 
কর্ণে শোভিত সোণার ফুলে । 

মুখে মদ হাসি আধ যে বলে॥ 
কণ্ঠমালা কণ্টেতে ঘেরি। 

নীলমণি হার কীচলী পরি ॥ 



অভিসার ১৯৫ 

বাহু বন্ধ তাহে সোণার ঝাঁপ । 
কি শোভ! হয়েছে দেখ বিশাখা ॥ 
নীলমণি চুড়ী ভুজের আগে । 
রতন কাঞ্চন তাহার যুগে ॥ 
রতন পহুঁচে তাহার পরে। 
মাণিক অঙ্গ, রি অঙ্গুলি পরে॥ 
ক্ষীণ কটি মাঝে রতন কিস্কিনী। 
রাম রস্তা জিনি উরুর বলনি ॥ 
পদতলে কত ঠাঁদের ধটি। 
তাহার উপরে সোণার পাঁটি। 
ঘোণার শিকলি তাহার পরে। 

মরাল নূপুর বাজিছে জোরে ॥ 

তাহার উপরে ঘুঘুর ঘন। 
রতন চুটকি হুইল! জ্ঞান ॥ *% 

কেদার। | 

বৃষভান্ুু নন্দিনী, রমণীর শিরোমণি, 
নব নব রঙজিণী সঙ্গ। 

চলিল শ্রীর্ন্দাবনে, প্রাণ নাথের দরশনে, 

রম ভরে ডগমগ অঙ্গ ॥ 

* পদকল্পতরুতে যছুনন্মনের কিন্তু পদসমুদ্রে জ্ঞানদাসের ভণিতা! আছে। 

শ্রযুক্ত হারাঁধন দত্ত তক্তিনিধি মহাশয়ও এই পদ জ্ঞানদাসের ৰলিয়া 

মিদ্ধাত্ত করিয়াছেন। 
১৭। লীলাসমুদ্র গ্রন্থে « প্রাণনাথের” স্থলে “শ্তাম চান্দের” পাঠ আছে। 



১৯৬ জ্ঞানদাস। 

রাই রূপ লাবণ্যের সীম] | 

না জানি কতেক নিধি, গড়িল কেমন বিধি, 

ত্রিভুবনে নাহিক উপম। ॥ | 
নীলমণি চুড়ী হাতে, কনয়া কম্কন তাঁতে, 

নীল বসন শোভে গায়। 
নব যৌবন ভরে, গতি অতি মন্থরে, 

ংম গমনে চলি যায়॥ 
জিনি কত কোটি শশী, মুখে মন্দ মুছু হাসি, 

পিঠে দোলে টাচর কেশের বেণী। 
বেণী আগে সোণারাঁপা, তার মাঝে কনক ঠাপা, 

গোবিন্দের হৃদয় মোহিনী । 
ললিতা দক্ষিণ হাতে, বাম ভূজ দিয়া তাঁতে, 

বন্দাবন ভূমি প্রবেশিলা | 
রাই অঙ্গ কান্তি মালা, দশ দিগ্ণ কৈল আলা, 

জ্ঞানদাঁন তাহাতে ভুলিল। ॥ 
০০০০ 

কেদার। 

শ্তাম অভিসারে চনগু বিনোদিনী রাঁধা। 
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধ! ॥ শী শী শু শী 2শ 8. 8 

৬। পাঠান্তর--“সোণার নূপুর পাতামল, রাঙ্গ1 পায়ে ঝলমল” শী, স। 
৮--৯--১০--+১১। লীলাপমুদ্র | 
১৩। পাঠান্তর--“প্রবেশিল। শ্রীবৃন্দাবনে”--্ী। 
১৫। বিভিন্নপাঠ--“জ্ঞানদাস আনন্দিত মনে*__এ। 
১৬। পাঠান্তর--পশ্তাম সম্ভাধিতে*-লহ, লি, পু। 



অভিমার। ১৯৭ 

স্থকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী । 
কুম্তলে বকুল মাল! গুঞ্জরে ভ্রমরী ॥ 
নাসায় বেশর দোলে মারুত হিলোল। 

নবীন কোকিল জিনি আধ আধ বোল ॥ 

কত কোটি চাদ জিনি বদনের শোভা । 
প্রেম বিলামিনী রাই কানু মন লোভা ॥ 
ভালে সে সিন্দুর বিন্দ, চন্দনের রেখ।। 
জলদে ঝাঁপল চাদ আধ দিছে দেখ! ॥ 
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্থ হেলাইয়।। 
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়। ॥ 

রবাঁব খমক বীণ। স্ুমিল করিয়। | 

প্রবেশিল বন্দাবনে জয় জয় দিয়া ॥ 

নৃপুরের রুণু ঝুন্ু পড়ি গেল সাড়া । 
নাগর উঠিয়া বলে আইল রাই পাড়া ।॥ 
বন্দাবনে যাইয়। রাঁই চারি দিগে চায় । 
মীধবী লতার তলে দেখে শ্যাম রায় ॥ 
শ্যাম কোরে মিলল রসের মঞ্জরী। 

 জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী ॥ 

২। বিভিন্ন পাঠ--*লবঙ্গ মালতী মালে গুঞ্জরে ভ্রমরী”--হ, লি, পু। 

৪। পাঠান্তর--"অধরে মধুর হাদি আধ আঁধ বোন”--লী, দূ। 

৫-৮৬-৭-৮৮ | পদলমুদ্র। 



১৯৮ জ্ঞানদাস। 

 কেদার। 

ভ্রমি জ্রমি বৈঠল, নিভৃত নিকুপ্জে) 

দুহ' মুখ হেরি ছুই ভোরি। 
নয়ান নয়ান বাণের। আকুল ছু তনু, 

ধনী লেই কোরে আগোরি । 

দেখ সখি রাধ। মাধব প্রেম। 

অধরে অধর মেলি, ঘন ঘন চুম্বই, 
ঘৈছন দারিদ হেম। গু 

কুচ কর পরশনে, আকুল মাধব, 

ভূজে তুঁজে বন্ধন কেল। 

থির বিজুরী জনু,  জলদে ঝাপি রহ, 
এঁছন অপরূপ ভেল॥ 

নারী পুরুখ দু, লখই না পারই। 
হেরইতে লোচন তুল। 

জ্বানদাদ কহ, অপরূপ দু জন, 
ছুছঁক প্রেম নাহি তুল॥ 

২। ভোরি-বিভোর। 



বাসক সজ্জা । 

ধানশী। 

অপরূপ রাইক চরিত। 

নিভৃত নিকুপ্ত মাঝে, ধনী সাজয়ে, 

পুনঃ পুন উঠয়ে চকিত ॥ ক্র। 

কিশলয় শেজ বিছায়লি পুনঃপুন, 

জবার রতন প্রদীপ । 

তান্থুল কপূর, থপুরে পুন রাখয়ে, 

বামিত বারি সমীপ॥ 

মলয়জ চন্দন, _. স্বগমদ কুক্কুম, 

লেই পুন তেজই তাই। 

সচকিত নয়নে, নেহারই দশ দিশ, 

কাঁতরে সখী মুখ চাই॥ 

কিস্কিনী কন্কন, মণিময় আভরণ, 

পহিরত তেজত তাই। 

সখীগণ ছেরিঃ কতন* পরবোঁধয়ে, 

জ্ঞানদাঁস কহ ধাই॥ 

বাসক সঙ্জ! লক্ষণ” 

*প্রিয়র সহিত বিলাসের আশ করি। গৃহ শয্যা তাশ্ুল স্গিপ্ধ বারি ॥ 

চন্দনাদি মালা গন্ধ বদন তৃষণ। সাজায় করিয়া! বাধ প্রিয়র কারণ ॥” 
| -ভক্তমাল। 

৫। জারত--গ্রজলিত করে। 

৬। খপুরে-নঘটে । ৭। সমীপস্পনিকট) 



বিপ্রলবা । 

 ধানশী। 
এ ঘোর রজনী? মেঘ গরজনী, 

... কেমনে আওব পিয়া । 
_ শেজ বিছাইয়া, রহিনু বসিয়া) 

পথ পানে নিরখিয়া ॥ 
সই কি করব কহ মোরে। 

এতহ্ বিপদ তরিয়া আইনু, 
নব অনুরাগ ভরে ॥ | 

এ হেন রজনী, কেমনে গোাঁব, - 
বদর দরশন বিনে। 

বিফল হইল, মোর মনোরিথ, 
প্রাণ করে উচাঁটনে ॥ 

'দহয়ে দামিনী, ঘন ঝনঝনি, 
পরাণ মাঝারে হানে। 

জ্ঞানদাস কহে, শুনহ হন্দরি, 
মিলবি বন্ধুর সনে ॥ 

বিগ্রলন্ধ। লক্ষণ--. ৃ | 
"ধীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন। প্রিয় আগমন পথ করি নিরীক্ষণ ॥ 
বৃক্ষের পত্রে পত্রে যদি শব্দ হয়। এই আইসে প্রিক্ন বলি উঠিয় বৈঠয় ॥ 
দূত পাঠাইয়া দিলা প্রিগ্নর কারণে। ফিরিয়া! আইলা দুতী ব্রজ হেন মানে। 
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়। * * গু *ভক্তমাল। 

২। আওব--আদিবে। ॥ 



খ্তিতা। 

ললিত । 
ভাল হৈল মাধব গ্িদ্ধি ভেল কাঁজ। 
অব হাম বুঝল বিদগধ রাজ ॥ 
নয়নকি কাঁজর অবরহি শোভা । 
বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোতা! ॥ 
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ। 
যতনে গোপত রহ যাঁমিনী রঙ্গ ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে নয়ন মুদি আঁধতাঁরা। 
কহইতে বচন বচন আধ হারা ॥ 
যাবক অধিক উর পর লাঁগ। 
অনুক্ষণ সো ধনী করু অনুরাগ ॥ 
সথরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু ললিত কপালে । 
ধরল প্রবাল জন তরুণ তমালে ॥ 
ভাবে পুলকিত তনু রহল সমাধি । 
জ্ঞানদাস কহে উপজিল আগি॥ 

| ২ 

খণ্ডিতা লক্ষণ-_ | 
অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নাক । আইসে অক্গেতে নথ চিহবাদি যাবক | 
দেখিয়া কুপিত মনে তৎনাদি করি। উপেক্ষা! করয়ে খণ্তিতাবনত নারী ॥” 

] 
ভক্তমাল। 

৫। ঝামর--মলিন। ৯। যাবক--আলতা। 
২৬ 



২০২ জ্ঞানদাস। 

ধানশী এ 

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর |): 

সুন্দরি কাহে কহসি কটু বাঁণী। 
তোহারি চরণ ধরি, শপতি করিয়ে কহি, 

_.. তুছু বিনে আন নাহি জানি ॥ ক। | 
তুয়া আশোয়াসে, জাগি নিশি বঞ্চনু, 

তাহে ভেল অরুণ নয়ান। 
সগমদ বিন্দু, অধরে কৈছে লাগ, 

তাছে ভেল মলিন বয়ান ॥ 

তোহে বিমুখ দেখি, ' ঝুরয়ে যুগল আখি, 
বিদরয়ে পরাণ হামার । 

তৃহু যদ্দি অভিমানে, মোহে উপেখবি 

হাম কাই যাওব আর। | 

হাঁযমারি মরম তৃহুঃ . ভাল রীতে জানসি, 

তব কাহে কহ বিপরীত । 
এছন বচনে, দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে, 

জ্ঞানদান চিতে ভীত ॥ 

১। সুন্দরী কেন কটু কথা বলিতেছে। 
১০। উপেথবি--উপেক্ষা করিবে। ' 



মান। 

 তিরোতা। ধানশী। 
স্বজনি না কর কানু পরসঙ্গ। 
পানি না সেচ দগধল অঙ্গ ॥ 
ভালে হাম কলাবতী ভালে তুছ' দোঁতী। 
ভালে মনমথ ভালে কানুক পিরীতি ॥ 
ভাল জন বচন কয়লু হাম আন। 
সো ফল তূগ্জহ ইহ পরিমাণ । 
পহিলহি কি কহব আরতি রাশি । 
স্তকপট প্রেমে সব পরিজনে হাসি ॥ 
ভাল ভেল অলপে কয়ল সমাধান । 
পুরবক পুণ্য ফলে পায়লু পরাণ॥ 
চন্দন তরু বলি বিখতরু ভেল। 
যতয়ে মনোরথ সব দুরে গেল ॥ 
মরম না জানি কয়লু অনুরাগ । 
জ্কানদান কহ গুরুয়া অভাগ ॥ 

কিআারজেী 

২। দগধল--দগ্ধী। ৩। ভালে--ভাল। 
৫--৬। পাঠীস্তর__”ভাল জন বচন কয়লু' যত বাম। 

সো ফল ভূঞ্জইতে ইহ পরিণাম ॥*--লী, স এবং গী, ক, ত। 
৯। “ভাল ভেল” স্থলে "ভালে ভালে”--লী, স। সমাধান-নিশ্পত্তি। 

১১। বিখতরু-বিষতরু | 

১৪। অভাগ--ছূর্ভাগ্য। 



জ্ঞানদাস। 

তিরোত। ধানশী | 

পহিলহি চাদ করে দিল আনি। 
ঝাপল শৈল শিখরে এক পাণি॥ 
অব বিপরীত তেল সব কাল। 
বাদি কুস্থমে কিযে গাথই মাল ॥ 
না৷! বোলহ স্বঙ্গনি না বোল আন। : 
কি ফল আছয়ে ভেটব কান ॥ প্র। 
অন্তর বাহির সম নহ রীত। 
পানি তৈল নহ গাট পিরীত ॥ 
হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার। 
বিষঘট উপরে ছুধ উপহার ॥ 

চাতুরী বেচহ গাহক ঠাম। 
গোপত প্রেম স্থখ ইহ পরিণাম ॥ 
তুছ' কিয়ে শঠিনি কপটে কহ মোয়। 
জ্বানদাস কহ সমুচিত হোয় ॥ 

(জাহেতি 

পপ পাকপাপাপসিতিশিিশিশীলপা পাশিপীটি পপ শিক্ষা পিশী্াশশিটিশীশীদিপাশপিপ। শিট? টিপ শট শি ািিদিশী শী শিশীশীশীশিশী টাটা িশীী শি িট লিল লি 

১। 

| 

৬। 

৯ | 

১৩। 

প্রথমে যেন টাদ হাতে আনিয়া দিল।, 

পর্বতের উপরিভাগে যেন এক হাত বাড়াইয়! দিল। 
কান্ুুর দহিত মিলিত হইয়া আর ফল কি। 
( কান্ধর) হৃদয় বজ্র সম কঠিন, তাহার বচন মধুর বটে। 
পাঠান্তর--"তুহু' কিয়ে শঠ নিকপটে কহ মোয়”--গী, ক, ত। 
“তু কিন। জানং কি বোলব তোয়”--লী, স। 



মান। ৪ 

কেদার। 

এছন মানে বিমুখ ভৈ রাই। 

করে ধরি দোতী মানায়ই তাই ॥ 
রোখে চলই যব করে কর বারি। 
চরণে পড়ল তব বাহু পসারি ॥ 
তবহু মলিনমুখী হ্ৃযুখী না ভেল। 

হোই নৈরাশ তব সখী চলি গেল॥ 
একলি বনমাহ। যাই। বরকান। 

আওল সখী তাহা বিরস বয়ান ॥ 
কি কহুব মাধব মানিনী মান। 
জ্তানদাস তাহ। কি কহিতে জান ॥ 

কেদার। 

স্বজনি তুহু সে কহুসি মঝু হিত। 
হিত অহিত, সব হাম বুঝিয়ে, 

আনে হৌয়ত বিপরীত ॥ 
লঘু উপকার, . করয়ে যব স্থজনক, 

মানয়ে শৈল সমান । 
অচল হিত, করয়ে মুরুখ জনে, 

মানয়ে সরিষ প্রমাণ ॥ 
কানুক রীত, ভীত মধু চিত 

না জানি কি হয়ে পরিণামে । 

৩। বারি-নিবারণ করে। 



২০৬. জ্ঞানদাস। 

এছন পিরীতিক, রস নাহি হোয়ত, 
যৈছন কি রস মানে ॥ 

কি কহব রে সখি, কহি কহি দেখনু, 
অতএ চাহি সমাধান । 

যাকর যো ৭, কবছু না যাঁওত, 
| জ্ঞানদাস পরমাণ ॥ 

০০০ 

কেদার | 

না মিলল স্থন্দরী শুনি ভৈ ক্ষীণ। 
রোয়ত মাধব অব নিশি দিন ॥ 
দোতীক কর ধরি করু পরিহার । 
কহইতে নয়নে গলে জল ধার॥ 
বাউরী সম কত করু পরলাঁপ। 
শত গুণাধিক মনে মনসিজ তাপ। 
রাধা রাধা ধরি আখর এক । 
গদ গদ কণ্ঠ না হয় পরতেক ॥ 
মানিনী মান মানায়ব হাঁম। 
কহি এত ধাবয়ে মানিনী ঠাঁম ॥ 

পুন ফেরি আওত সহচরী সাথ। 
এছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ । 

॥ ৪ পাপী ০০টি 
এশাশাশিপাশশ শা শাপাশপীপিপশিশীশিশিশি শী শীাশশীশীশিশিশী টিক সা 

+ 

১১। বাউরী--উন্মাদিনী। পরলাপ--প্রলাপ। 
১৮। পোয়াথ-্্সোর়ান্তি | 



মান। ৪ 

কত পরবোধি কয়ল সখী থির ॥ 
জ্ঞানদাস হেরি ভেল অথির॥ 

স্থহই। | 
সহজহি শ্যাম, স্বকোমল শীতল, 

_ দ্রিনকর কিরণে মিলায়। 
সো তনু পরশ, পবন নব পরশিতে, 

মলয়জ পন্ক শুকায় ॥ 
সজনি কতয়ে বুঝায়ব নীতি । 

কানু কঠিন পথ করল আরোহণ, 
, গুণি গুণি তোহারি পিরীতি ॥ 

অনুখন ছুনয়নে, নীর নাহি তেজই, 
বিরহ অনলে দিয়া জারি। 

পাবক পরশে, . সরস দারু যৈছে, 
এক দিশে নিকসই বারি ॥ 

সজল নলিনী দলে শেজ বিছায়ই, 
শুতল অতি অবসাদে। 

জ্ঞানদাস কহে, _ চামর টুলাইতে, 
অধিক উপজি পরমাদে ॥ 

(নারি ূ 

৬। মলয়জ--চন্দন। 
১২। দারু-বৃক্ষ | 

১৩। নিকনই-্বহির্গত হয়। 



২৯৮ জ্ঞানদাস। 

স্হই। 
করে কর মৌড়ি, মিনতি করু মো সঞ্জে, 

চরণ কমল প্রণিপাত। 

কোপে কমলমুখী, নয়নে না হেরসি, 
অভিমানে অবনত মাথ ॥ 

হবন্দরি ইথে কি মনোরথ পুর। 
যাচিত রতন তেজি পুনঃ মঙ্গল, 

সো মিলন অতি দুর ॥ 
কোকিল নাদ _. শ্রবণে যব শুনবি, 

তব কীহা রাখবি মান। 
কোটি কুস্ৃম শর, হিয়া পর বরিখব, 

তব কৈছে ধরবি পরাণ ॥ 
মঝু এত বটনে, ভুয়া নহি আরতি, 

হিত কহিতে কহ আন। 
দারুণ দক্ষিণ পবন যৰ পরশব, 

তবহি ত দূর মান॥ 
গুণ শুন ছোড় দোষ, এক সোঁউরনি, 

নিকটহি কই না যাব। 
দারুণ নয়ানে, আরতি তব ধাউল, 

অব জ্ঞানদাস ছখ লাভ ॥ 

৩। হেরসি--দেখিতেছে। 

১০। বরিখব--বর্ষণ করিবে। 

১৪। পরশব-_স্পর্শ করিবে। 
১৬। সোউরসি--শ্মরণ কর। ১৮। ধাঁউল-স্ধাইল। 

ররর এনা 



মান। ২০৯ 

স্থুহই। 
মানিনি হাম কহিয়ে ভুয়া লাগি। 

নাহ নিকট পাই, যো জন বঞ্চয়ে, 
তাঁকর বড়ই অভাগি॥ 

দিনকর বন্ধু কমল সবে জানয়ে, 
জল তোহি জীবন হোঁয় | 

পঙ্ক বিহীন তনু, ভানু শুখায়ত, 
জলহি পচায়ত 'মোয় ॥ 

নাহ সমীপে, স্থখদ যত বৈভব, 
অনুকুল হোঁয়ত যোই। 

তা কন্প বিরহে, সকল স্থুখ সম্পদ, 
ক্ষেণে দগধই সোই ॥ 

তুহু ধনি গুণবতী, বুঝি করহ রীতি, 
| পরিজন এঁছন ভাষ। | 

শুনইতে রাই, হুদয়ে ভেল গদগদ, 
অন্ুমত করল প্রকাশ? 

জ্ঞানদাসপ কহে, স্তন্দরী স্বন্দর, 
_. মিলহি কুঞ্জক. মাঝ । 

ছের নয়ন মোর, সফল করতু 
| যুগল পরমহি সাজ ॥ 

২। নাহ-্পনাথ | 

১৫।. অনুমত---সন্মতি। 

ূ ২৭ 



৬, জ্ঞানদাস। 

সহই। 

না বুঝনু অন্তর . কোপ নিরন্তর, 
বচন না সঞ্চরে বয়ানে । 

সহজই কমলিনী, ভেল মলিন অতি, 
ধারা শত শত নয়নে ॥ 

মাধব! রাধা বোধি না ভেল। 

কত সমুঝাই, চরণে ধরি বোললু, 

তবু উতর নাহি ৫তদেল॥ গ্রু। 

সঘন নিশাস,  উদসল কুস্তল, 
আকুল অতিশয় গোরী। 

কনক মুকুর _ নিয়ড়ে জন্ুু মরকত, 

এন ভেলি কত বেরি ॥ 

তোহারি কেশ, কুম্থম, জল, তান্বুল, 

ধরল ঘে। রাইক আগে। 

কোপে কমল মুখী, পাঁলটি না হেরল, 

মোছে হেরি রহল বিমুখে ॥ 

এক. কর মুঠি বাদ্ধি, মুখ মুদল, 
মোছে কহল পরিণামে । 

জ্ঞানদাস কহ, তুছু" ভালে সমুঝহু 
নিরন না ভেল বয়ানে ॥ 

(উতর 



মান। ২১১ 

| ধানশী। 

শুন শুন স্থন্দরি আর কত সাধবি মান। 
তোহারি অবধি করি, নিশি দিসি ঝুরি ঝুরি, 

কানু ভেল বহুত নিদান ॥ 
কি রসে ভুলায়লি, ভুলল নাগর, 

নিরবধি তোহারি ধেয়ান | 
রাধা নাম কহই যদি পস্থিক, 

শুনইতে আকুল পরাণ ॥ 
যে! হরি হরি করি _তরিয়ে ভবার্ণব, 

গোপস্থত পদ অভিলাষে । 
সো হরি সদত, ” তুয় নাম জপই, 

দাঁরণ মদন তরাসে ॥ 
পুরুষ বধের হেতু, . তুহারি অভিলাষ, 

কে না! শিখায়লি নীত। 
জ্ঞানদাস কহে,  তোহারি পিরীতি, 

ভাবিতে আকুল কানুক চিত ॥ 

স্থহই | 
শুন শুন স্ন্দরী রাধে 

কানু ডে প্রেম করসি কাহে বাধে ॥ 
অনুক্ষণ যো জন তুয়৷ গুণে ভোর। 
তু কৈছে তেজবি তা কর তোর ॥ 

শা 
সপ শট সপ পা পপ শপ পপ শপ 

৬। পাস্থক--পথিক | 



২১২ জ্ঞানদাস। 

নিশি দিসি বয়ানে না বোলই আন। 
আন জন বচনে না পাতয়ে কাণ ॥. 

তুহু লাগি তেজল গুরুজন আশ। | 
কাছে লাগি তু তাহে ভেলি উদাস॥ 
এঁছন পুরুখ কতহ নাহি দেখি। 
আপন দিব তোহে হরি না উপেখি॥ 

এ সব বচনে যদি রাখহ মান। 
না! জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ ॥ 
জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ। 
এঁছন নায়কে না কর আবেশ ॥ 

রাহা 

বরাড়ী। 
চলইতে চাহি, চরণ নাহি ধাঁবয়ে, 

রহিতে নাহিক প্রীতি আশে। 
আশ নৈরাশ, কছুই নাহি সমুঝিয়ে, 

অন্তরে উপজে তরাসে ॥' 
স্বজনি বচন ন। বোলসি আধা । 

তু রসবতি, উহ রসিক শিরোমণি, 
হঠ রস না করহ বাধা ॥ ঞ। 

পপি আস শি ক৯০৯৪ পপ পপ ক, 5 ০৮ পাশ 
০০ পট পপ পয সা পিএস সপ আব পাত ক ০ এপাশ পপ ? পপ টি উস আরা সএ৯৮- ০ সর এ এ খা 

৪। টিনিরোটদিগাতঃ লাগি হেলে করনি উদাস”_+হ, লি. পু। 
৫। দন্থুপুরুথ” পাঠ ও আছে। | 
৬। তোমার দিব্য তুমি হরিকে উপেক্ষা করিও না। 

পাঠাস্তর_:“আপন দিব য়ে হরিকে! উপেখি"হ্, পি, পু। 
১১।  পাঁবয়ে-ধাবিত ভয় : চলে। 

পা আপি তাপস ০ 



মান। 

প্রেম রতন জন্ম কনক কলস পুন, 
ভাগ্যে যে! হোয় নিরমান। 

মোৌতিম হার, বার শত টুটয়ে, 
গাথিয়ে পুন অনুপাম ॥ 

হর কোপানলে, মদন দহন ভেল, 

তুয়া উরে যুগল মহেশ। 
পরিহর মান, কানু মুখ হেরহ, 

জগ্কান কহয়ে সবিশেষ ॥ 

কামোদ। 

কত কত ভুবনে,  আছয়ে কত নাগরী, 

কে না করয়ে অভিলাষে। 
যো পুরুখ রতন, যতনে নাহি পাইয়ে, 

সো তুয়া দাসক আশে ॥ 
স্থন্দরি কহু কৈছে সাধবি মান। 

রসময় রমিক, মুকুট বর নাগর, 
চরণেহি সাধয়ে কান॥ 

কি তোর কঠিন মন, বুঝই না পারিয়ে, 
গুরুতর কৌশল মোর । 

লাখ লছমি যেছে, চরণে লোটায়ই, 
তাঁছে এত বিরকতি তোর ॥ 

জীবন যৌবন, সফল ন! মাঁনসি, 
কানু হেন বিদগধ নাহ । 



3৪ 

১০ ] 

জঞানদাস। 

জ্ঞানদাস কহে, কতিছ না শুনিয়ে 
পিরীতি কহই নিরবাহ ॥ 

কাযোদ। 

গগণক টা হাতে ধরি দেয়লু, 
| কত সমুঝায়লু রীত। | 
যত কিছু কহিনু, সব এছন ভেল, 

চিত পুতলী সম রীত॥ 
মাধব বোধ না মানই রাই। 

 বুঝাইতে অবুঝ, : অবুঝ করি মানই, 
কতয়ে বুঝাঁয়ব তাই ॥ 

তোহারি মধুর গুণ, কত পরথাপলু, 
সব আন করি মানে । 

যৈছন তুহিন, বরিখে রজনী কর, 
কমলিনী না সহে পরাণে ॥ 

যতনহি বনু, চরণ ধরি সাধলু, 
রোখে চলল সখী পাঁশ। 

সরস বিরস কিয়ে,? তা কর সহচরী, 
সো ন| বুঝল জ্ঞানদ!স ॥ 

প্রীত” স্থলে “নীত” পাঠ-_গী, ক, ত। 
পরথাপনু-- প্রতিষ্ঠা করিলাম । 

১২। রজনীকর--চন্ত্র। 
৯৪ । পাঠাস্তর--প্যতনহি বাছ*ল্গী, ক, ত। 
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ভূপালী। 

সখীগণ মেলি বহু বচন কেল। 
মানিনী শুনি কু উতর না দেল।॥ 
কোপে কহয়ে শুন নাগর কান। 

এতন করায়সি কাহে অপমান ॥ 
কাহে তু পুনঃপুন দগধসি মোয় । 
যাহ চলি তু যাই নিবসই তায় ॥ 
জ্ঞানদাস কহে শুন বিনোদিনি। 

তুয়! লাগি মুগধ শ্যাম চিস্তামণি ॥ 

ভূপালী। 
রাইয়ের হৃদয় বুঝিয়া রীতি । 
কহিতে আঁওলু যে বিপরীতি ॥ 
কত পরকাঁরে মিনতি করি। 
সদয় নহিল চলহ হুরি॥। 

তোমা আগে করি কহিব যে। 
আপন কাণেতে শুনিবে সে॥ 

শুনিয়া গমন করল তাই। 
জ্ঞান সঞ্জে হরি মিললি রাই ॥ 

_ ভাটিয়ারী।, 
সহচরী বচনহি, | বিদগধ নাগর, 

আকুল অথির পরাণ । 

১৯। পাঠান্তর--"কয়ল রাই পাশহি”স্প্লী, স। 



২১৬. জানদাস। 

তুরিতহি গমন. কয়ল যাই। মানিনী, 
ঢল ঢল সজল নয়ান ॥ 

কহ দখি কৈছে মিটায়ব মান। 
মোহে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণী, 

হাম ধৈছে উহ পরমাণ ॥ ্ 
তাহে বিন্ু নিশি দিশি, আন নাহি হেরিয়ে, 

ও মুখ সতত ধেয়ান। 
যো মধুর বোল,  শ্রবণে মঝু লাগি রহ, 

সে গুণ অহনিশি গান ॥ 
এত কহি মাধব, মিলল রাই পাশে, 

ঠারি রহল তাহা যাই। 
অবনত বয়নেঃ রহল অভিমানিন”, 

জ্ঞানদাঁন মুখ চাই ॥ 

বালাধানশী । 

শুনি সথী বচন মনহি অনুমান । 
নাগরী বেশ বনাওল কান ॥ 

আগু পদ বাম, বাম গতি চাহনি, 
বামে কুস্তল অনুপাম। 

বাম ভুজে বসন ঢুলার়ত ঘন ঘন, 
যৈছন পেখনু শ্যাষ ॥ 

১৫। “কুস্তন” স্থলে “কুগুল”--পদামৃত সমুদ্র। 
৯৬। “্চিলারত” স্থলে “উড়ায়ত*--্রী। 

এ স্পা পপ পাপা 0০০ পোলিশ 
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পটঅন্বর পরি, অভিনব নাঁগরী, 
এছনে কয়ল পয়ান। 

চারু সীখোঁপরি, . কাম সিন্দুর পরি, 
লখই না পারই আন ॥ 

এমন চতুর বর, কব না পেখনু, 
এ মহী মণ্ডল মাঝ। 

মণিময় কঙ্কন, ছুছ' ভুজে সাঁজল, 
শঙ্খ শৌভয়ে তছু মাঝ ॥ 

পদতলে অরুণ, কিরণ মণি পেখনু, 
তেঞ্চি হোয়ত অনুমান । 

ভভানদাঁদ কহে, _ রাইক মন্দিরে, 
| নাগর করল পয়ান ॥ 

| ভূপালী । 

পহিলহি রাধ। মাধব মেলি। 
পরিচয় ছ্ুলহ দুরে রহু কেলি ॥ 

অনুনয় করইতে অবনত বয়নী। 
চকিত বিলোকি নখ লেখই ধরণী ॥ 
অঞ্চলে পরশিতে চঞ্চল কান ( 

রাই কয়ল পদ আধ পয়ান ॥ 
রম নবলেশ দেখায়লি গোরী। 

_ পাঁয়লি রতন পুনঃ লেয়লি ছোড়ি ॥ 

১২। ছুলহ--ছুলভ। 

১৪। বিলোকি--অবলোকন করিয়!। 

চে 



২১৮ জান দাস। 

বিদগধ মাধব অনুভব জানি । 
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥ 
হাসি দরশই মুখ কাপই গোই। 
বাদরে শশী জন্কু বেকত না হোই ॥ 
করে কর বারিতে উপজল প্রেম । 
দারিদ ঘটভরি পাঁয়ল হেম ॥ 
নব অনুরাগ বাঢ়ল প্রীতি আশ। 
জ্ঞানদাস কহে গুরুয়। পিয়াস ॥ 

স্থহই। 
"অনুনয় করইতে, অব গতি না'কর, 

না বুঝিয়ে অন্তর তোর। 
কুটিল নেহারি, গারী যব দেয়বি, 

তবহি ইন্দ্রপদ মোর ॥ 
মানিনি অব কি করব ছুরদিনে। 

মনমথ গরল, গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল, 
তোহারি পরশ রস বিনে ॥ ক্ু। 

অনুগত জানি, পাণি পসারয়ে, 
বিপদে বুঝিয়ে উপকার । 

তব হাঁম জনম সফল করি মানিয়ে, 
জগতে বহয়ে যশোভার ॥ 

৩। গোই--গোঁপনে | 

১১। গারী-_গালী। 

১৫। পাঠাস্তর--"তুয়া৷ পদ পরশন বিনে”্্লী, স। 
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সময় জানি অব, । কোঁপ নিবারহ, 
বেরি এক কর অবধানে | 

জ্ঞানদাঁস কহ, নিজ জন জানিয়া, 

অতএ করবি সমাধানে ॥ 

তিরোতা। ধানশী। 

স্থন্দরি উলটি নেহারহ নাহ । 
টাঁদ অমিয় বিন, চকোর না জীয়য়ে, 

জানি করহু নিরবাহ ॥ 
কতয়ে কলাবতী, পশুপতি পদযুগ, 

সেবই যাঁকর আশে। 
সো বছু বল্পভ,। তোহারি পরশ বিন, 

দগধল মদন হুতাঁশে ॥ 
শ্যাম স্থধাঁকর, নিকটহহি রোঁয়ত, 

কুরুচিত কুমুদ বিকাশ । 
অঞ্চল অন্তর, মান তিমির রহু, 

লোচন পড়ল উপাঁস। 
সে! স্বখ সম্পদ, তুহু বিনু স্থন্দরি, 

হাসি হাদি আপনে বোলাই। 
জ্ঞানদস কহ, অলপভাগি নহ, 

দূতীক পরশ ন! পাই। 
রি ৬ & রি 

«| ন্তন্দরী তোমার নাথের দিকে ফিরিয়া চাই । 



২২০ জ্ঞান্দাস। 

ধানশী | 
€ ধনি মানিনি কি বোলব তোয়। 
তোহারি পিরীতি মোর জীবন রহয় ॥ ৬। 
বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ। 
তহি লাগি কেলি কদন্বে করি বাঁস। 
রজনী দিবস করি তুয়া গুণ গান। 
তুয়া বিনে মনে মোর নাহি লয়ে আঁন॥ 
শয়ন করিয়ে যদি তোঁমা না পিয়া । 
স্বপনে থাকিয়ে তোমা তনু আলিঙ্গিয়া ॥ 
তোমার অধর রুস পানে মোর আশ। 
করজ লিখিয়! লহ মুই তুয়া দাঁস॥ 
মনমথ কোটি মথন তুয়া মুখ। 
তোমার বচন শুনি উঠে কত হ্খ॥ 
জ্ঞানদাম কহ ধনি মোর মুখ চাও । 
সরস পরশ দেই কানুরে জীয়াও ॥ 

ইতি 

ভাটিয়ারী | 
রামা হে ক্ষেম অপরাধ মোর। 

মদন বেদন, শ] যায় সহন, 
শরণ লইন্দ তোর॥ 

ও চাঁদ মুখের, মধুর হাঁসনি, 
_.. অদাই মরমে জাগে। 

চি 

১৪। পরশ--আলিঙ্গন। 
১৫। রামা-সন্দরী। ক্ষেম-সক্ষমা কর। 
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মুখতুলি যদি, ফিরিয়া না চাহ, 
আম্নার শপথি লাগে॥ 

তামার অঙ্গের, পরশে আমার, 

চিরজীবি হউ তন্ুু। 
জপ তপ তুহ*ঠ সকলি আষার, 

করের মোহন বেণু ॥ 
দেহ গেহ সার, সকলি আমার, 

তুমি সে নয়ানের তারা । 
আধ তিল আমি, তৌোঁম। না দেখিলে, 

সব বাসি আন্গিয়ার। ॥ 
এত .পরিহারে, কহিয়ে তোমারে, 

| মনে না ভাবিহ আন। 
করজ লিখিয়া, | লেহয়ে আমার, 

দাস করি অভিমান ॥ 
জ্ঞানদণাস কহে, _ শুমহ সুন্দরি, 

এ কোন ভাব যুকতি। 
কানু সে কাতর, সদয় হইয়া, 

কেনে না করহ গ্রীতি॥ 

ূ ভ্রীরাগ ৷ | 

_ হাঁপিয়। নেহার রাই হাসিয়া নেহার। 
অনুগত জনেরে পরাণে কেন মার.॥ 

১২। পাঠাস্তর-.“যদি মনে রাখ মান”-_লী, স। 
৯৬। বিভিন্ন পাঠ--“করহ এ কোন যুকতি--এ। 



জ্ঞানদাস। 

যে চাদের স্বধা দানে জগত জুড়াও। 

সে চাদ বদনে কেনে আমারে পোড়াও ॥ 
অবনীর ধুলি তুয়া চরণ পরশে ॥ 
দোনা শতগুণ হৈয়া কাছে নাহি তোঁষে। 
সে চরণ ধুলি পরশিতে করি সাধ। 
জ্ঞানদান কহে যদি করে পরসাদ॥ 

. কেদাঁর |. 

র্ীনিনি ! যাঁমিনী ভেল, অবসাঁদে। 
ভুয়া পদ কমল, বিমল বরদাতা, 

কি দেখি না হয়ে-পরলাদে ॥ |. 

জনমে জনমে হাম, তুয়া আরাধন বিন, 

আন নাহিক অভিলাষে । | 
তুই মনে জানহ, হাম তুয়া কিস্কর, 

বহু তেজ সহবাসে ॥ 
রূপগুণ বিছিী তুয়া নিরমাঁওল, 

আন কি কহব তুয় আগে। 

নয়নক ওর, .. থোর না হেরসি, 
| এ মোহে কেমন অভাগে ॥ 
অনুনয় বোলইতে, শ্রবণে না শুনসি, 
| লগইতে লাগু 'তরাস। 

জ্ঞানদাীস কহ,  কৈছে বিছুরহ, 
পুরব পিরীতিরস আশ ॥ 

৭। অবসাদে--শেষ। ৯। পরসাদে--প্রীসন্ন। 
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তুড়ি। | 
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম। 
স্বপনে জপন মোর তোহারি ও নাম॥ 
শন বিনোদিনি রসময়ী ধনি রাধা। 

কব করহ জনি ইহরস বাধা ॥ ক। 

অঙ্গুল আগ পরশ যব পাঁই। 
স্থখের সাগরে রহি ওর না যাই ॥ 
লোচন ইঙ্গিত কর মোহে দান। 
জ্ঞানদাস কহ অকারণ মান ॥ 

খাসি 

শ্রীরাগ। 

চাহ যুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি। 
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলী ॥ 
পীতবন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে। 
পরাণ চমকে যদি ছাঁড়হ নিশ্বাসে ॥ 
রাই কত পরখসি আর। 
তুয়া আরাধনে মোর বিদ্িত সংসার ॥ ক্। 

লেহ লেহ লেহ রাঁই সাধের মুরলী। 
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধুলি ॥ 

৮। পাঠান্তর--“জ্ঞানদাস কহ রাই কানুক পরাণ*-সলী, স। 

১১। "পীতবন্ধন” স্থলে “গীত পিন্ধন-_গী, র, ব। 
১৩--১৪। লীলা সমুদ্র। পরথসি--পরীক্ষা করিতেছ। 

১৬। পাঠান্তর--্পরশিতে সাধ করি তোমার পায়ের আগুলি--হ, 
লি, পু। .. | ৬ | 



২২৪ জ্ঞনদাস। 

তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোঁর। 
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত চোর ॥ 
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি। 
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী ॥ 
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ। 
জ্ঞানদান কহে বা জানিবে মরম ॥ 

€ রাধিকার উক্তি |) 

বরাড়ী। 

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।. 
কি ফল আছয়ে এত পরিহার ॥ 
পাওল তুয়া সঞ্চে প্রেমক মূল । 
খোয়লু সরবল নিরমল কুল ॥ 
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ । 
দুরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ । 
অলপে বুঝনু হাম তুয়াক চরিত। 
নামহি যৈছে অন্তর সেই রীত।॥ 

টি নি রিনার ররান্ররজারি রাকায়াত 
১। “মুখ” স্কলে “রূপ”-__গী, ক, ত।. 

৩। আগুলি--অগ্রগণ্য ; প্রধান । 
৬। “মরয+” স্থলে “কারণ”--গী, ক, ত,। 

১০। খোয়ালু--হারাইলাম। 
১২। কৈতব--ছল ; কপট। রর | 
১৩। চরিত” স্থলে "পিরীত” পাঠ আছে--লী, দস এবং গী, ক, তা | 



মান। ২২৫ 

কাহে দেয়সি. তুহ্ছ আপন দ্দিব। 
আছয়ে জীবন মেহ কিয়ে নিব ॥ 
জ্ঞানদান কহে কর অবধান। ূ 
তুয়া নিজজন কাছে এত অপমান ॥ 

 কেদার। 

কতহু মিনতি করু কাঁন। 
মাঁনিনী তেজল মান ॥ 
ছল ছল লোচন লোর। 

কানু কয়ল ধনী কোর॥ 
বুঝল হিয়া অভিলাষ । 

নিধুবন রচই বিলাস ॥ 
চু্ধন করইতে কান। 
বঙ্কিম ঈষৎ বয়ান ॥ 
কঞ্চুকে যব কর দেল। 

মুকুল হৃদয়ে তব ভেল॥ 

নীবি পরশিতে কর কাপ। 

নির কমলে অলি ঝাঁপ ॥ 

এছে না পুরয়ে আশ। 

নাগর গদ গদ ভাষ॥ 

১৩। কঞ্চুকে--কীচুলীতে । 
১৪। গীত কল্পতরুতে “তব” পাঠ নাই “জন” আছে। 

টি 



২২৬ জ্গনদাস। 

ধনীক কষাইতে চিত। 
সরস করয়ে প্রকটিত ॥ 

পেশল মনহি অনঙ্গ। 
জ্ঞান কহই ইহ রঙ্গ। 



কলহান্তরিতা ৷ 

বরাড়ী। 

আচরে মুখ শশি, গ্রোই ঘন রোয়সি, 
কহইতে কহন না ফুর। 

সো গিরিধর বর, অবনত চলল, 

যবছে মিলল বহু দুর।॥ 
সখিহে কোএছন মতি কেল। 

সো-কাতর অতি, তাহে তুছ' বিরকতি, 
অতএ বিমুখ ভৈ গেল ॥ ফ। 

নিজগণ বচন, শ্রবণে নাহি শুনলি, 
ন| বুঝি কয়ল তুই রোথে। 

সে সব বাণী, সাথী মোহে মিলল, 
অতএ পাওমি অব ছুখে॥ 

মো বহু বল্পুভ, _ জগজন ছুলভ, 
তেজলি নিজ মন সাধে। 

জ্ঞানদাস কহ, সখি তুহু বিরমহ, 
কাছে বাড়াওসি থেদে। 

১। আচরে-অঞ্চলে। গোই--গোপন করিয়। 
১০। সাখী--প্রত্যক্ষ। 



প্রবাস। 

হহই। 
আজ্কু পরভাতে দেখিন্ু কার মুখ । 
কোন্ নিদারুণ বিধি দিলে এত ছুঃখ ॥ 
কোন ছরাচার হেন ঘোষণা ঘুষিল। 
কেমন বজর হিয়। পিয়া লইতে আইল ॥ 
কাম পুর্ণ ঘট মুঞ্চি ভাঙ্গিনু বাম পায়। 
পদাঘাত কৈন্ু কোন ভুজঙ্গ মাথায় ॥ 
ন। জানিয়া মুখরিত কোঁন দেবেরে নিন্দিল। 
কো মোর হিয়ার ধন লইতে আইল ॥ 
এত কহি স্থবদনী ভেল মুরছিত । 
জ্ঞানদাস কহে সথি করয়ে সম্বিত ॥ 

আরা হিরন 

বরাড়ী। 

বন্ধুরে কহিও মোর কথা । 
অনলে পশিব যদি না আইদে এথা ॥ 
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন। 
তে! বিন্ু দগধে যেন দাবানলে বন ॥ 
নহেত্ত কহয়ে যেন এ ছুগখ এড়াই। 
সোঁডরিয় চাদ মুখ তবে মরি যাই ॥ 
জ্ঞান কহে এত ছুহখ না কর ভাবন। 

নিচয়ে মিলব জান তোমার প্রাণধন ॥ 



প্রবাধ। ২২৯ 

পুর্বব বরাড়ী। 
আজি কালি করি কত গোঁঙাইব কাল। 
কহিও বন্ধুরে মোর এত পরমাদ ॥ 
এক তিল যাহা বিন যুগ শত মানি। 
তাহে এতহু দিন সহয়ে পরাণি ॥ 
যদি না আইসে বন্ধু নিশ্চয় জানিয়। 
মরিব অনলে পুড়ি তাহাঁরে কহিয় ॥ 
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি। 
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাঁতি ॥ 
এছার জীবন আর ধরিতে নারিব। 
এবার না আইসে পিয়া নিচয়ে মরিব ॥ 
শুনিয়। রাধার এত বিরহ হুতাঁশ। 
চলিল। ধাইম্বা মধুপুরে জ্ঞানদাস ॥ 

(ছল 

গাঙ্ষার । 

পুন নাহি হেরব সে! চান্দ বয়ান। 
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ 

আর কত পিয়া গুণ কহিব কান্দিয়! । 
জীবন সংশয় হুইল পিয়া ন! দেখিয়া ॥ 
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি। 
জাগিয়া জাগিয়া! কত পোহাঁইব রাঁতি॥ 

১০। ”আইসে স্থলে “আইলে” পাঠ আছে--গী, ক, ত। 



২৩৩ | জ্ঞানদাস। 

সো স্থখ সম্পদ মের কোথাকারে গেল। 

পরাণ পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥ 
আর না যাইব সোই যমুনার জলে । 

আর না হেরব শ্টাম কদন্বের তলে ॥ 

নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া । 

জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া ॥ 

_ শাঙ্ধার । 

কানু রহল পরদেশ। 

জলদদ সময় পরবেশ ॥ 

দামিনী দশ দিশ ধাব। 
নিকরুণ কান্ত না আব ॥ 

স্বজনি কাছে কহব দিন বঙ্ক। 

জীবইতে ভেল অশন্ক ॥ 
গগনে গরজে ঘন ঘোর । 

শুনি উনমত চিত মোর ॥ 

যব নিশি বাহিরে পয়ান। . 

শিকরে নিকলে পরাণ ॥ 

 দ্দিনকর দিবস উপেখি। 

' অলিকুল কমলে না৷ দেখি ॥ 

১০. নিকরুণ-_নির্দিয়। 
১২। অশঙ্ক-আশঙ্কা । : 

১৪। উন্মত--উন্মত। 

হারতে 



শ্রবাস। ২৩১ 

চাতক পিউ পিউ নাদ। 
জ্ঞানদাস কহে ইহ পরমাঁদ ॥ 

জনি ' 

গী্ধার। 

সখিহে বিরাট তনয় দেহ দান 1 
বায়স অজ রবে, তন্গু মোর জ্বর জ্বর, 

কিয়ে ভেল পাপ পরাণ ॥ 
বক্ত, যার তিন ছুন, তাহার বাহন পুনঃ, 

তাহার ভক্ষের ভক্ষের নিজ স্বতে। 
বাণ"ছুন শির যার, পুরী নট কৈল তার, 

হেন ছুঃখ পিয়া! দেল মোঁকে ॥ 
স্ব্রভি তনয় প্রভু, তাহার ভূষণ রিপু, 

তাহার প্রভুর নিজ স্থতে।. 
তাহার কটাক্ষ শরে, দহে মম কলেবরে, 

বল সখি বাচিব কিমতে॥ 

৩। 

91 

৬-৭। 

৮। 

১০.১১ | 

বিরাট তনয়--উত্তর। সথি উত্তর দাও। 
বায় অজ রবে--কাঁমে। বায়সের রব ক, এবং অজের মে। 
আনন যাঁর তিন ছুন অর্থাৎ ষড়ানন, তাহার বাহন-_মযূর, তাহার 
তক্ষ--সর্প, তাহার ভক্ষ--পবন, তাহার পুত্র হন্মান। 
বাণস্্পীচ হন শির-্দশানন। 

স্থরভি তনয়--বৃষ, তাহার পুত্র--মহাঁদেব, তাঁহার ভূষণ--সর্প, 
তাহার রিপু--গরুড় তাহার প্রভু--ভীকৃষ্ণ, তাহার পুত্র কাম। 



২৩২ জ্ঞান্দাস। 

মুণি তিন গুণ করি, বেদে মিশাইয়া পুরি, 
দেখ সখি একত্র করিয়।। 

আমি কুলবতী রাঁমা, বিধি মোঁরে হল বামা, 
গরাসিব বাঁণ ঘুচাঁইয়। ॥ 

জ্ঞানদাসেতে কয়, পিয়া মোর বশ নয়, 
দেখ সখি আছে কোন দেশে। 

যাহ দৃতি ত্বরা করি, আন গিয়। শ্রীহরি, 
চাতকিনী হিল: সেই আঁশে॥ 

গাধার । . 
পাঁচ পঞ্চ গুণ, সিন্ধু বিন্দু তাহে, 

| তিথি তথি. হরণই কেল। 

এতেক বচন বলি, মাধব গেয়ল, 
| পুন তিষ্ঠতি নাহি ভেল। 

সথি সো যদি বিছুরল মোহে। 
ব্রজপতি বন্ধু নন্দন নন্দন তা স্থৃত, 

ত৷ স্থত হৃদয় মম দাহে॥ 
১-২। মুনি--সাত, তাহার তিন গুণ--একুশ, তাহার বেদ--চারি 

মিশাইয়! একত্র করিয়া দেখ--পচিশ। 
৪। (পঁচিশের মধ্যে ) বাণ--পাঁচ ঘুচাইয়া খাইব অর্থাৎ বিষ খাইব। 
৯-১৬। পাঁচ পঞ্চ গুণ--পঁচিশ, এবং শিশ্ধু-_সাত তাহাতে বিন্দু-_ 

সোত্তর একত্র অর্থাৎ পঁচানববই করিয়া তাহাতে তিথি অর্থাৎ পনের দিয়া 
হুরণ করিল। | 

১১। এতেক--আসি। | 
১৪-১৫। ব্রজপতি বন্ধু--নন্দবন্ধ অর্থাৎ বন্থদেব, তাহার নন্দন--্রীরুষ্, 

তাহার পুত্র--মদন, তাহার পুত্র--বজ। 



প্রধাস। | ২৩৩. 

ব্যাস স্থৃত যেই জন, তা স্থত মণ্ডলী, 

ূ পরিহর গঙ্গজ বিন্দ। 

জ্ঞানদাস কহে, সো মঝু ভখিব, 
যদি নাহি আওয়ে গোবিন্দ ॥ 

শীন্ধার। 

মুড়াঁৰ মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ, 

যদি সোই পিয়। নাহি আইল । 
এ হেন যৌবন, পরশ রতন, 

কাচের সমান ভেল॥ 

গেরুয়া বসন, _. অঙ্গেতে পরিব, 
শঙ্ছের কুগুল পরি। 

যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে, 
যেখানে নিঠুর হরি॥ 

মধুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, 
খুঁজিব যোগিনী হঞা। 

যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি, 
বান্ধিব বসন দিয় ॥ 

আপন বন্ধুয়া»  আনিব বাদ্ধিয়া, 

কেবা রাখিবারে পারে । 
আস 

১-২। ব্যাস পুত্র-_ধতরাষ্্, তাহার পুত্র মণ্ডলী অর্থাৎ দুর্য্যোধন প্রভৃতি 
পুত্র একশতকে গঙ্গজ--অষ্টবন্থ, তাহাতে বিন্দু অর্থাৎ ৮* দিয়া হরণ কর। 

৩। পসৌ--তাহা অর্থাৎ বিষ। | 
৬৬)০ 



২৩৪ 
জ্ঞানদাসন্র 

যদি রাখে কেউ,  তেজিব এ জীউ, 
নারী বধ দিব তারে ॥ 

পুন ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে, 
সে শ্টাম বন্ধুয়া হাতে । 

বান্ধিয়া কেমনে, ধরিব পরাণে, 
তাই ভাবিতেছি চিতে ॥ 

জ্ঞানদাসে কহে, বিনয় বচনে, 
শুন বিনোদিনি রাধা । 

মধুরা নগরে, যেতে মান! করি, 
দারুণ কুলের বাঁধা ॥ 

স্হই। 
ফুটল কুস্তম, নব কুগ্ত কুটীর বন, 

কোঁকিল পঞ্চম গাবইরে। 
মলয়ানীল হিম শিখরে সিধারল, 

পিয়। নিজ দেশ ন। আঁইব রে 
অনিমিখ নিকট, নাহ মুখ নিরখিতে, 

তিরপিত নহি এ নয়ান। 
এ সব সময়, , সহয়ে এত শঙ্কট, 

অবল! কঠিন পরাণ ॥ 
চন্দন চাদ, অধিক উতপাতই, 

উপবন অলি উতরোল। 
সময় বসন্ত, . কান্ত দূর দেশ, 

জানলু বিহি প্রতিকূল ॥ 



| 

৫। 

৬। 

ণ৭। 

৮। 

১৩ । 

১৭ । 

৯৪॥ 

প্রবাস। ২৩৫ 

দিনে দ্রিনে খিন তনু, হিমে কমলিনী জন্ু, 
না জানি কি হয় পরজন্ত। 

জ্ঞানদাস কহ, কো সমুঝায়ব, 

শ্যামর নিকরুণ আন্ত ॥ 
পতি 

ধানশী। 

পিয়া পরদেশে বেশ গেল দূর । 
হাঁস রভন সব ভেল চুর ॥ 
যুগমদ চন্দন লেপন বিখ। 

মন্দ পবন জন্ু আনল শিখ ॥ 
এ সথি এ সখি ছুরদিন লাগি। 
হাত রতন খসে কোঁন অভাগী ॥ 
হিমকর উগ হতে দ্বিনকর তেজ । - 
নলিনী বিছায়ত কণ্টক শেজ॥ 

সব বিপরীত ইহ সময় বসন্ত। 
মনমথ পিশুন কয়ল জীউ অন্ত ॥ 

পরজস্ত--পধ্যন্ত। 

“পিয়া” স্থলে “হরি”--হ, লি, পু। 

রভস--হর্য। চুর--চূর্ণ। 
বিখ-বিষ। 

আনল শিখস্-আগুনের শিখ।। 

“হাত” স্থলে “হার” পাঠ আছে-প, ক, ত। 
উগ--উগ্র। 

পিশুন-_ক্র র। 



২৩৬ 

নিত আগ 

জঞানদাস। 

রতন হার ভেল গুরুতর ভাঁর।. 
দিনে দিনে দেহ লেহ অনুসার ॥ 
বিহি সে করল মোরে হাহ! সার। 
জ্ঞানদাস কহে অতি অবিচার ॥ 

১০০ 

বাল ধানশী। 

কানুক এঁছে দশা, শুনি বিরহিণী 
বাঢল অতি উনমাদ। 

কানু কানু করি ক্ষিতিতলে মুরুছলি 
সখীগণ দ্বিগুণ বিষাদ ॥ 

এক সখী তুরিতহি, . কোরে আগোরল, 
কহতহি আগোরত কান। 

শুনইতে এছন, বচন রসায়ণ, 
পাওল জীবন দান ॥ 

চেতন পাই হেরই পুন দশদিশ, 
অতি উৎকঠিত হোই। 

কাই মন্ধু প্রাণনাথ কহি ফুকারয়ে 
অবহু না আওল সোই ॥ 

রোয়ত হসত, খসত মণি যোজত 
পন্থহি নয়ন পগারি। 

সহই না পারি জ্ঞান পুন টৈখনে, 
মধুরা নগর সিধারি ॥ 

১*। পাঠান্তর--“কহতহি আওত কান”-্লী, স। 



প্রবাস | | ২৩৭ 

তিরোতা | 

শৈশব সময় পহ্* গেলা । 
যৌবন জনম অব ভেলা ॥ 
আর নাহি করল উদেশ। 
কি কহব কাহিনী বিশেষ ॥ 
স্বজনি ছুরগহ করু অবগাহে। 
বিছুরত গোকুল নাহে ॥ 
বাঢল বিরহ বেয়াধি। 

মনমথ পরম বিরোধী ॥ 

মন্দিরে একলা পরাণে। 
কত চিতে করি অনুমানে ॥ 
দিনে দিনে তনু অবরোধে । 
ক] দেই করব সম্বাদে ॥ 
জ্ঞানদাস চিতে অনুমান । 

দোতী অব করব পয়ান ॥ 

শ্রীগান্ধার । 

গগন ভরল, নব বারিদহে, 
বরখা নব নব ভেল। | 

২। পাঠাত্তর--“যৌবন সময় অবভেল।”--গী, ক, ত। 
৬। নাহে--+নাথে। 
৮। “বিরোধী” স্থলে “বিবাদী”স্-গী, ক, ত। 

১৪। “দোতী” স্থলে “তন্থু”--্ী। 
১৯৫। নব বারিদ_-নূতন মেঘ। ৯৬। বরখা-বর্ষা & 



[২৩৮ 
জ্ঞানদাস। 

বাদর দর দর, ডাকে ডাকি সব, 
শবদে পরাণ হরি নেল ॥ 

চাতক চকিত, নিকট ঘন ডাকই, 
মদন বিজয়ী পিকরার।.. 

মাস আষাঢ়, | গাঢ় বড় বিরহ, 
বরখা কেমনে গোঁডাঁব ॥ 

সরসিজ বিন সে, শোভ না পাবই, 
ভ্রমরা বিন্ু শুণ দেহ]1। 

হাম কমলিনী, কান্ত দেশাস্তর, 
কত না সহব ছুখ দেহা ॥ 

সঞ্চক সঘন | মৌদামিনী, 
বিরহিনী বিদ্ধিল জানি । 

মাস শাউনে, আশ নাহি জীবনে, 
বরিখয়ে জল অনিবার ॥ 

নিশি আন্ধিয়ার, অপার ঘোরতর, 
ডাকি কল কল ভাখ। 

বিরহিণী হৃদয়, বিদারণ ঘন ঘন, 
শিখরে শিখগ্ডিনী ডাক ॥ 

উনমতি শকতি, আরোপয়ে নিতি ণশিতি, 
মনমথ সাধন লাগি। 

ভাদর দর দর, দেহ দোলন, 
মন্দিরে একলি অভাগী ॥ 
০ 

৯২। জান--জীবন। 



প্রবাস। ২৩৯ 

উলসিত কুন্দ, .. কুমুদ পরকাশিত, 
নিরমল শশধর কাতি। 

ঘরে ঘরে নগরে,  মগরে সব রঙ্গিণী, 

নাহি জানে ইহ দিন রাতি ॥ | 
চিরপরবাসি, . . যতন পরদেশী, 

সব পুন নিজ ঘরে গেল। 
মাস আশিন,. খিন ভেল দেহ, 

জ্ঞান কছে ছুখ কোঁনহি দেল ॥ 

গান্ধার। 

কানু কুশলে পরদেশ সিধাঁয়ল 

লাগল মনমথ বাদে। | 

নয়নক তোরে, লহ্রি দিঠি বাঁদর, 
কি কহব হৃদয় বিষাদে ॥ 

সথিহে পরাণ ভেল উপহাস। 
আশ। পাশ, পাপ মন বান্ধল, 

জীবন মরণক আশ ॥ 
এত দিনে অমিয়া, : সরোবরে আছিনু, 

চিন্তামণি ছিল অঙ্কে । 
চন্দন পবন, হুতাঁশন হিমকর, 

বিষধর বিলসে কলঙ্কে ॥ 
কেশ কুস্থমে ধরি, সম্মরি না বান্ধই, 

না করব হ্থন্দর শিঙ্গার। 



২৪৬. | জ্ঞানদাস। 

নাহ বিহিনী, সব 'দাহক মানিয়ে, : 
জ্ঞানদাস কহল উপচাঁর ॥ 

শ্রীরাগ। 
হিম শিশিরে রিপু মদন ছুরত্ত। 
ঘিগুণ তাপায়ল খতু বসন্ত ॥ 
শিরস দ্িবসপতি কিরণ বিথার । 
ঝামর ভেল তনু গল অনিবার ॥ 
শত গুণ ভেল ইথে কেবল নিদাঁন। 
এঁছন বরিষায় রহল পরাণ ॥ 
হেরি সহচরী কছু ভেল আশোয়াস'। 

শরদ টাদ হেরি ভেল নৈরাশ ॥ 
রোয়ত সখীগণ কিয়ে দিন রাঁতি। 
ত্ঞানদাস হেরি বিদরয়ে ছাতি॥ 

আড়ানি। 

মোপার বরণ দেহ। 

পাণ্ুর ভৈ গেল সেহ॥ 
গলয়ে সঘনে লোর। 
মুরছে সখীক কোর ॥ 

সপ 

৫। শিরস--মন্তকের উপরিস্থিত। দ্রিবসপতি-্-হূষ্য | বিথার--.বিস্তার । 
৬। ঝামর--মলিন। 

১২। ছাতিস্্বুক'। 

১৪। পাঙুর--পাঞ্বণ। 



. প্রবাস। ূ ২৪১ 

দারুণ বিরহ জ্রে। 
সো ধনী গেয়ান হরে ॥ : 

জীবনে নাহিক আঁশ । 
কহয়ে জ্ঞানদাস ॥ 

হরর এজ 

গান্ধার । | 

যোই নিকুঞ্জে, রাই পরলাপয়ে, 
সোই নিকুপ্জ সমাঁজ। 

হমধুর গঞ্জনে, সব মন রঞ্জনে, 
মিলল মধুকর রাজ ॥ 

বাইক চবণ নিয়ড়ে উড়ি যাঁওত, 
হেরইতে বিরহিনী রাই। 

সখী অবলম্বনে, সচকিত লোঁচনে, 
বৈঠল চেতন পাঁই॥ 

অলিছে না পরশ চরণ হামারি। 
কানু অনুরূপ, বরণ গুণ  যৈছন, 

এছন সবহ* ততোহাঁরি ॥ 
পুর রঙ্গিণী কুচ কুস্কুম রঞ্জিত, 

কানু কে বনমাল। 
তা কর শেষ বদনে তুয়া লাগল, 

জ্ঞাঁনদাস হিয়ে কাল ॥ 
তার পহারেি 

*্্পপসপপ্পপপাপসপাপ পপ সপ? ৩ টা | 

৮। পাঠান্তর--“আয়ল মধুকররাজ”-__লী, স। 
৩১ 



৪২ জ্ঞানদাস। 

.. স্বহই | 
ওরে কাল! ভ্রমর! তৌমার মুখে নাহি লাজ । 

যাও তুমি মধুপুরী, যথা নিদারুণ হরি, 

আমার মন্দিরে কিবা কাঁজ ॥ | 

ব্র্বাপীগ্রণ দেখি,  নিবারিতে নারি আখি, 
তাঁহে তুমি দেখা দ্রিলে অলি। 

বিরহ অনল একে, তনু ক্ষীণ শ্যাম শোকে, 
নিভান আঁগুনি দিল! স্বীলি॥ 

মধুরায় কর বান, থাকহ শ্যামের পাঁশ, 

চূড়ার ফুলের মধু খাঁও। 

সেখ! ছাঁড়ি এথ| কেনে, ছুঃখ দিতে মোর প্রাণে) 

মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাঁও॥ 

সে সখ সম্পদ মোর, তুমি জান মধুকর, 

এবে মে আমার ছুঃখ দেখ। 

কহিও কানুর ঠাম, ইহ বিবহিণী নাম, 
জ্ঞানদাঁ কহে না উপেখ। 



মাথুর । 

বালাধানশী। 

শুন শুন নিরদয় কান। 

তুহছু অতি হৃদয় পাঁষাঁণ ॥ 
সো ধনী বিরহ বিষাদে । 

খোঁয়ল কুল মরিযাদে ॥ 
জীবন তনু ছিল শেষ! 

সোই রহত অবলেশ ॥ 

তাকর নাহিক আশ । 

অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ ॥ 
খেনে মুরহিত 'খেনে হাস। 
খেনে তনি গদগদ ভাঁষ॥ 

উঠিতে শকতি নাহি তার। 

জীবন মাঁনয়ে ভার ॥ 
চৌদ্শী টাদ সমান। 
মলিনতা ধরল বয়ান ॥ 

ভূতলে শুতলি তাঁয়। 
সহচরী করু কি উপায়॥ 

জ্ঞানদাপ কহ রোঁয়। 

তিরি বধ লাগব তোয় ॥ 
নাট 

সাপ পিস মিস ক পপ ৯ পেস পপ পাপী | ৮ পাতি পাশ শিক পি শি সি শশী শি শিপ পপি সা কসরত পপ ০ আল পরপর 

৪1 মরিযাদে--মরধ্যাদা। 

১৮। পাঠান্তর--“তারি বধ লাগয়ে তোয়৮--প, ক, ত 



৪৪ জ্ঞান্দাঁস।. 

স্থরহই। স্থহিনী। 
শুনহে বিকরুণ কাঁন।' 
তুয়া রাই ভেল নিদান ॥ 
যব পরশে সরসিজ শেষ । 
তব চমকে জন্ু জীউ তেজ ॥ 

তাঁহে শরদ যামিনী কান্ত । 

হেরি জীবন তেজব নিতান্ত ॥ 

যব রোয়ত সহচরী মেলি । 

তব রচিয়া পুরবক কেলি ॥ 

যব হেট করি রহু শির। 
তব সবহু স্তবধ শরীর ॥ 
যব তাপ উপজয়ে অঙ্গ। 
তব ধৈছে দহন তরঙ্গ ॥ 
যব সঘন কাপয়ে দেহ। 

তব ধরিতে নারয়ে কেহ ॥ 

যব তেজই দীঘল নিশ্বাস। 
তব দ্বরে রহু জ্ঞাঁনদাস ॥ 

ভ্রীগান্ধার | : 

আঘন মাসে, আশ বহু আছিল, 
মিলব করি অন্বযানি। 

সো সব মনোরথ দুরহি দুরে রহ, 
জীবইতে সংশয় জানি ॥ 



মাথুর ২৪৫ 

শুন শুন নিরদয় কাঁন। 
ইহ ছুখ শুনি তুয়া চিত না দরবয়ে, 

কৈছন হৃদয় পাষাণ ॥ ক । 
পৌর রমনীগণ, বহু গুণ জানত, 

তাঁহে বুঝি বারণ চিত। 
রসময় সদয় হুদয় গুণ বিছুরলি, 

ভুললি দো হেন পিরীত ॥ 
আগমন সময়ে, যতেক আশোঁয়াসলি, 

| সো কু আঁছয়ে চিত? 
শুনইতে তোহাঁরি, নিঠুরপণ গুণগণ, 

জ্ঞানদাঁস চিত ভীত ॥ 

বালা ধানশী । 

মাধব কৈছন বচন তোহার। 
আজি কালি করি, দিবস গোঁডাইতে, 

জীবন ভেল অতি ভার।॥ 
পন্থ নেহারিতে, নয়ন আন্বাওল, 

দিবস লিখিতে নখ গেল। 
দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেল, 

বরিখে বরিখ কত ভেল।॥ 

৮। আশোয়াঁসলি--আশ্বাস দিয়াছিলে। 

১০1 নিঠুর পণস্-নিটুরপণা । 



২৪৬ জ্ঞানদাস। 

আওব করি করি, কত পরবোঁধব, 
অব জীউ ধরই না পার। 

জীবন মরণ, অচেতন চেতন, 
নিতি নিতি ভেল তনু ভার । 

চপল চরিত তুয়াঠ চপল বচনে আর, 
কতই করব বিশোয়াস। 

এছে বিরহে যব, জনম গোঁঙীয়ব, 
তব কি করব জ্ঞানদাঁস ॥ 

অরে) 

বরাঁড়ী। 

রূপে গুণে কৌশলে কুলবতী নারী । 
কাঞ্চন কাতি বরণ ভেল কারি ॥ 

বুঝয়ে না পারিয়ে বয়নক বোঁল। 
কণ্ঠ গতাঁগতি জীবন হিজোল ॥ 
এ হরি এ হরি জগ ভরি লাঁজ। 

তোঁছে না বুঝিয়ে এছন কাজ ॥ ক্র। 
কেহ কেহ রাইক কোরে আগোর। 
কেহু জল দেই কেহ চামর ডোর । 
কত পরবোঁধৰ মরম না! জানি। 

লিখন লিখয়ে যৈছে পাঁনিক পাঁনী। 

১। কীাতি-_কাস্তি। কারি-_কাল। 



মাথুর । 

আর কত কত ধনী অবিরত রোই। 
অনুগত বিরত ধরম নাহি হোই ॥ 
যব তনু তেজব তয়! গুণ লাগি । 
জ্ঞানদাস কহ তু বধ ভাগী।॥ 

ভি) 

স্থহই | 

আজু পরভাঁতে, কাক কলকলি, 
আহার বাটিয়া খায় । 

বন্ধুর আঁসিবাঁর, নাম স্থধাইতে, 
উড়িয়া বৈসয়ে তায় ॥ 

সথহে কুদিন সুদিন ভেল। 
তুরিতে মাধব, মন্দির আওব, 

কপালে কহিয়া গেল ॥ 
স্থচাঁরু বদন, _ দেখিন্ু ক্ষপন, 

গিরির উপরে শশি। 
মালতীর মাঁল।, দধির ডাল, 

নিকটে মিলল আসি ॥ 
গণক আনিয়া, পুনঃ গুণাইনু, 

সহৃদশা, কহিল মোরে । 
অন্তরে বাহিরে, যতেক গণিল, 

সহ্থখের নাহিক ওরে ॥ 

মোরে একাদশ, থৃহে বৈসে পাঁচ, 
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু | 



৪৮ 

০০০ 

১৭-১৮। পদামৃত সমুদ্র | টি 
২০। পাঠান্তর--“'খসত কবরী নীবিবন্ধ*--&। 

জ্ঞানদাস। 

ভূগ্ড ভানু স্থত, দ্বিতীয়ে বৈসয়ে, 
প্রভাতে শিখি বিচার ॥ 

দেয়াসিনী আনি, দেব আরাঁধিনু, 
পড়িল মাথার ফুল। 

বন্ধুর নামেতে, আগ তুলাইনু, 
কোলে মিলাওল কুল।॥ 

কুল পুরোহিত, আশীন করিল, 
স্থপতি মিলিবে পাশে । 

তোর দুরদিনঃ সব দুরে গেল, 
কহই সে জ্ঞানদাসে॥ 

ধানশী। 

আজু অবধি দিন ভেলা । 
কাক নিকটে কহি গেল! ॥ 
আজুক প্রাত সময়ে । 
বাম বাহু নয়ান কাঁপয়ে ॥ 
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ । 
পুলকে পুরয়ে সব অঙ্গ ॥ 
অনুখন হৃদয় উলাস। 
পুরল পথিক পরবাস ॥ 
বাম নয়ন করু ফন্দ। 
সঘনে খসয়ে নীবিবন্ধ ॥ 

পা উর এ সা সা চপ পপ পক পা 



২৫০ জ্ানদাস। 

করিবে পিরীতি যত। 

জ্ঞান তা কছিবে কত ।॥ 

ধানশী। 

বন্ধয়া! আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, 

মিলব আমার পাশে । 

তুরিতে দেখিয়া, চকিত উঠিয়া, 
বদন ঝাপিব বাসে ॥ 

তা দেখি নাগর, রসের সাগর, 

আচরে ধরিবে মোর । 

করে কর ধরি, গদ গদ করি, 
কহিবে বচন থোর ॥ 

তবহি মিলন, দেখিয়া বদন, 
হইয়। নাগর ভোরে । 

আঁখি ছলছলে, গর গর বোলে, 

কত না সাধিবে মোরে ॥ 

সময় জানিয়া, থির মানিয়।, 

পুরাঁব মনের আশ। 

এ সকল বাঁণী, ফলিবে এখনি, 

কহে কবি জ্ঞানদাস ॥ * 
এ 

৬। ঝাঁপিব_-ঢাকিব। 

৮। আচবে-_-অঞ্চলে। 

* পদকল্পতরুতে অনন্তদাসের ভণিতা আছে। 



ভাব সম্মিলন । 

তুড়ি। . 
পছিলহি অঞ্চল পরশিতে কান। 

রাঁই কয়ল পদ আধ পয়ান ॥ 
রস নব লেশ দেখায়লি গোরী। 
পাল রতন কমল ধনী চৌরি ॥ 

অনুনয় বোলইতে অবনত বয়নী । 
চাতক চমকিত নখে লিখে ধরণী ॥ 

বিদগধ মাধব অনুভব জানি । 

রাঁইক চরণে পসারল পাণি ॥ 
করে কর বারিতে উপজল প্রেষ। 

দারিদ ঘরে বিহি বরিখয়ে হেম ॥ 

রাইক অঙ্গুলি পহিলহি মেলি। 
পরিচয় ছুলহ দ্বরে রহু কেলি ॥ 

মনমথ ভরমে বাঢ়ল প্রীতি আশ। 

জ্ঞানদাস কহে অধিক প্রয়াস ॥ 
এলে তে এতে 

কামোদ। 

হেদে হে কিশোরী গোরি, তাহে পরিহার করি, 

শুনি কিছু কর অবধান। 

ও চাদ মুখের হাসি, হৃদয়ে রহল পশি, 

বৈদথধি বধহ পরাণ ॥ 



২৫২. | জ্ানদাস। 

রাই তোমার বৈদগতী, কি কহব তাঁর কথা, 
কহিতে উথলে হিয়া মোর। 

শা দেখিয়া তোমারে, পরাণ কেমন করে, 
তোমার গুণের নাহি ওর ॥ 

যে জন প্রণত হয়, তাহারে তেজিতে নয়, 
মনে বিচারহ এই কথা। 

তুমি যে কহাও বাঁণী, তাহাই কহিয়ে আমি, 
নিশ্চয় জানিয় সর্ববথা 

যে পণ করহ্ তুমি, সেই পণ দিব আমি, 
তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ। | 

জ্ঞানদাস কয়, ছুছু তনু এক' হয়, 
পরাণে পরাঁণে বান্ধা খুইহ ॥ 

০০০০ 

শ্রীরাগ । 

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া । 
চির দ্রিন পরে, পাইয়াহি লাগ, 

আর না দিব ছাড়িয়! ॥ ফ। 

তোমায় আমায়, একই পরাণ, 
ভালে সে জানিয়ে আমি। 

হিয়ায় হৈতে, .. বাহির হইয়া, 
কিরূপে আছিল! তুমি ॥ 

যে ছিল আমার, মরমের ছুথ 
সকল করিনু ভোগ। 

২*। পাঠান্তর--“করমের ছুখ”---গী, ক, ত,। 



ভাব সন্মিলন। | ২৫৩ 

আর না করিব, আখির আড়, 

রহিব একই যোগ ॥ 
খাইতে শুইতে, তিলেক পলকে, 

আর না যাইব ঘর। 

কলক্ষিনী করি, খেয়াতি হৈয়াছে, 
আর কি কাহাকে ডর ॥ 

এতহু কহিতে, বিভোর হইয়া, 
পড়িল শ্যামের কোরে । 

জ্কানদীস কহে, রসিক নাগর, 

ভাসিল নয়ন লোরে ॥ 
শসা 

ধানশী। 

/বধুহে আর কি ছাড়িয়া দিব। 

এ বুক চিরিয়।, যেখানে পরাণ, 

সেখানে তোমারে থোব ॥ 
ও চাদ বদন, সদা নিরখিব, 

সখ না চাহিব আর। 

তে।মা হেন নিধি, মিলাওল বিধি, 

পুরিল মনের সাধ ॥ 

প্রেম ডোর দিয়া, রাখিব বান্ধিয়া, 

ছুখানি চরণারবিন্দ | 

১০। লোরে-স্জলে। 

১২। পাঠাত্তর--পহয়ার মাঝারে”শহ, লি, পু। 

০০ 



২৫৪. | জ্ঞানদাস | 

কেবা! নিতে পারে, কাহার শকতি, 
পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ॥ 

হিয়ার মাঝারে, সাধ যে করি, 
রাখিতে নাহিক ঠাঞ্ডি। 

অবলা পরাঁণে, হারাড হারাউ বাসি, 
খুজিয়। পাইতে নাই ॥ 

অনেক যতনে, পাঁইলাঁম রতন, 
রাখিতে নারিলাম কোলে। 

তাহে পাপ চিত, বিধি বিড়ম্বিল, 
জ্ঞানদান ইহা] বলে ॥ 

ইট 

স্হই। 
বধু তোঁমার গরবে, গরবিশী আমি, 

রূপসী তোমার রূপে। 
হেন মনে করি, ও ছুটা চরণ, 

সদা লইয়া রাখি বুকে ॥ 
অন্যের আছয়ে, অনেক জনা, 

আমার কেবল তুমি। 
পরাঁণ হইতে, শত শত গুণে, 

প্রিয়তম করি মানি ॥ 

১। বিভিন্ন পাঠ--“আমার বনুয়া”__লী, স। 
৫--৬। পাঠাস্তর--“হারাইলে পুন, অলপ পরাণ, চাহিয়। পাইতে নাই।»_এ্। 

হারাউ--হাঁরাই। 

০১৯ ১৭ পা পপ সা ৪ 



নয়নের 

ভাব সম্মিলন। | ২৫৫ 

অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ, 
ভুমি সে কালিয়া চান্দা। 

ভ্তানদামে কয়, 

অন্তরে অন্তরে বান্ধ! ॥ 
তোমারি পিরীতি, 

সিটে 

কেদার। 

ওহে নাথ কি দিব তোমারে । ঞ্ন। 
কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি। 

যে ধন তোমারে দিব দেই ধন তুমি ॥ 
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার । 

তোমার তোমাকে .দিব কি যাবে আমার ॥ 
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি। 
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি ॥ 
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার। 
জ্ঞানদাস কহ ধনি এই সবে সার ॥ 

তুয়া। 
তুয়! 
তুয়! 
তুয়! 
তুয়। 
তুয়। 

অনুরাগে 

অনুরাগে 

অনুরাগে 

অনুরাগে 

অনুরাগে 

অনুরাগে 

ধানশী । 

হাম 

হাম 

হাম 

হাম 

হাম 

হাম 

নিমগন হইলাম । 
গোলক ছাড়িলাম ॥ 

কাননে ধাই। 
ধবলী চরাই ॥ 
পরি নীল শাড়ী। 

পীতান্বর ধারী ॥ 



২৫৬ জ্ঞানদাস। 

তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী। 
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বৈন্নু আমি ॥ 
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি। 
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আখি ॥ 
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান। 
চক্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান ॥ * 

রাত এরি 

* পদকল্পতরুতে শেখরের ভণিতা আছে । 



যুগল বূপ। 

সখি হের দেখ আসিয়।। 
ধরণী উপরে, এ চারু পঙ্কজ, 

নয়নে দেখ চাহিয় ॥ 

পঙ্কজ উপরে, বিংশ শশধর, 
টাঁদের উপরে গজ । 

এ চারু গজের, উপরে শোভিত, 

যুগল কেশরী রাজ ॥ 

কেশরী উপরে, এ ছুই সায়র, 

সাঁয়র উপরে গিরি । 

গিরির উপরে, এই ছুই তমাল, 
চারি শাখ। আছে ধরি ॥ 

শ্রীহ্ট মৈনা নিবাসী শ্রীধুক্ত বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি- 
পাদিত অর্থ--. 

৪। পদ্মের উপরে বিশ চন্ত্র অর্থাৎ পাদ পদ্মের উপর বিশ নথচন্দ্র। 

(শ্রকুষ্ণের পদে ১* নখ এবং শ্রীরাধার ১০ )। 

৫। গ্রজ অর্থাৎ গজের শুগ্ডের ন্যায় উরু। 

৭ কেশরীর উপম। কটি দেশ। 

৮। সায়ব--উদর। 

৯ গ্িরি--কুচযুগ । তমাল--ন্গ্রোধ পরিমগুল দেহ। 

১১। চারি শাখা-_চাঁরি বাহু । 

১৩। নবঘন--্রীৃষ্ণ। 
৩৩ 



৫৮ 

১। 

৪ । 

৫ | 

৭। 

৮। 

৭ | 

১১। 

১২। 

জ্ঞানদাস | 

তাঁহে আছে সখি, একটি তমাল, 
নব ঘন সম দেখি। 

একটী তমাল, নোণাঁর বরণ, 
শুনলে। মরম সখি ॥ 

তাহে ফলিয়াছে, অরুণ বরণ, 

এ চারি উত্তম ফল। 

ফলের ভিতর, ফুল ফুটিয়াছে, 
নাহি তার শাখা দল ॥ 

তা পর এ ছুই, কীরের বসতি, 
তা পর চকোঁর চারি। 

তা পর এ ছুই, . টাঁদের বসতি, 
পিবইতে ইহ বারি ॥ 

তাঁপর দেখহ, বিধু সে অরুণ, 
তাঁপর ময়ূর অহি। 

জ্ঞানদাস কহে, মরমক বাত, 
একথ]। জানে না কহি.॥ 

সোণার বরণ-_-শ্লারাধিক। | 

চারি ফল--চাঁরি ওষ্ (যাহ! অকুণ বর্ণ হইয়াছে )। 

ফুল-_-হাসি। পু 

কীর--শুক পক্ষীর ওষ্টের ন্যায় ও | 

চকোর--নয়ন। 

টাদ--ললাট। 

বিধু সে অরুণ--চন্দন ও সিন্দুর ফৌট]। 

ময়ুর-সচুড়া । অহি্রন্বর্পের হ্যায় বেণী। 



শ্বীগৌরচন্দ্র ৷ 

সিন্ধুড়া । 

কনয় কিশোর, বয়ন অতি রসময়, 

ককিয়ে নব কুস্থম ধন্ু। 

লাবণ্য সার কিয়ে, স্থধা নিরমিত, 

গৌর স্বললিত তনু ॥ 

সাধ করি হেন গোরাগুণ শুনি । 

শ্রবণ পরশে, সরস রস তনু, 

অন্তরে জুড়ায় পরাণী॥ গ্রু। 

কনক নীপ ফুল, পুলক সমতুল, 

স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে । 

বিভোর প্রেষভরে, ' অন্তর গর গর, 

উজোর মরমের সুখে ॥ 

অরুণ নয়নে, করুণ নিরমিত, 

সঘনে বলে হরি বৌল। 

জ্ঞানদাস কহে, প্র পদভরে, 

অবনী আনন্দে হছিলোল ॥ 
আহক 

১। কনয়--কনক। 

উজোর--উজ্জল। 

পু'ব--প্রভৃর। 

শী কাটা 



২৬৪ জ্ঞানদাস। | 

গৌরী । 
কাঞ্চন কিরণ, ক গৌর তনু মোহন, 

প্রেমে আকুল ছুই নয়ন ঝরে। 
করিবর স্থবলিত, আজান লম্িত, 

ভূজ যুগ শোভিত পুলক ভরে ॥ 

জয় শচী নন্দন গৌরাঙ্গ নাম। 
জয় জগতারণ কারণ ধাম ॥ঞ্র। 

হরি গুণ কীর্তন, প্রকট অনুক্ষণ, 

নাহি পরাভব ভরে। 

শিব শুক নারদ, ব্যাস বিশারদ, 

অনুক্ষণ রঙ্গে সঙ্গে ফিরে ॥ 

চুয়া চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, 
রূপ স্থধাকর মোহ করে। 

জ্ঞানদাস কহে, গৌর কৃপাময়ে, 
হেরইতে কোন জীব দেহ ধরে। 

ভূপালী। 

স্থরধুনী তীরে নব ভাণ্তীর তলে। 
বসিয়াছে গোরাচাদ নিজগণ মেলে ॥ 

রজনী কৌমুদী আর হিম খতু তায়। 
হিম সহ পবন বহয়ে মুদ্ু বায় ॥ 

৭1 প্রকট--ব্যক্ত। 

৯৭। কৌমুদী-_জ্যোতন্না | 



শ্ীগোরচন্দ্র॥ ২৬৯ 

তাহি রচয়ে পন ললিত শয়নে । 
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ানে ॥. 

আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়ে উঠয়ে । 
বাসক সভ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে । 

হি 

বিভাষ । 

অপরূপ গোরাচান্দে । 
বিভোর হৈয়।, রাধার প্রেমে, 

তাঁর গুণ কহি কান্দে ॥ 

নয়নে গলয়ে, প্রেমের ধার, 

ৃ্ পুলকে পুরল অঙ্। 
খেনে গরজয়ে, খেনে সে কীপয়ে, 

উলে ভাব তরঙ্গ ॥ 

পারিষদগণে, কহয়ে যতনে, 
রাধার প্রেমের কথা) 

জ্ঞানদাস কহে, গৌরাঙ্গ নাগর, 
যে লাগি আইল এখ। ॥ 

কমর 

স্হই। 
সহচর অঙ্গে গৌর অঙ্গ হেলাইয়। | 
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়! ॥ 

অতি ছুরবল দেহ ধরণে না যায়। 
ক্ষিতিতলে পড়ি মহচর মুখ চাঁয় ॥ 



[২৬২ জ্ঞানদাস। 

কোথায় পরাঁণ নাথ বলি খেনে কান্দে। 
পুরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥ 
কেনে হেন হৈল গোর! বুঝিতে না পারি। 
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি। 

জর 

বরাড়ী। 

কি কহব শত শত তুয়া অবতার । 

একেল। গৌরাঙ্গ টাদ জীবন হামার ॥ | 
বিষণ অবতাঁরে তুমি প্রেমের ভিখারি । 
শিব শুক নারদ জন। ছুই চারি ॥ 
সেতু বন্ধ কৈলে তুমি রাম অবতারে। 
এবে সে অলপ তোমার আশ এ সংসারে ॥ 
কলিষুগে করিলে কীর্তন সেতু বন্ধ । 
হ্খে পার হউক যত পঙ্গু কুড় অন্ধ ॥ 

কিবা গুণে পুরুষ কিব। গুণে নারী । 

গোরা গুণে মাতল ভুবন দশ চারি ॥ 

না জীনি এ জপ তপএ বেদ বিচার । 

জ্ঞানদান কহে গৌর পদ সার॥ 

মঙ্গল। 

মহজে কাঞ্চন গোর! চাদ । 

হেরইতে জগজন লোচন ফাদ ॥ 
পিসী ওকি সপ ীজ পিপি াাপীশশিশতি তাশিক্ি্পীশ শাস্তি 

৪1 নিছনি--বালাই। 



স্ীগৌরচন্দ্র। রা ২৬৩ 

তাঁছে কত ভাব প্রকাশ । 

কে বুঝিয়ে কি রস বিলাস ॥ 

কৈ কহব পছঁক চরিত । 

রোঁদইতে উদয় পিরীত ॥ 

সুলকই প্রেম অস্কুর । 

প্রতি অঙ্গে স্থখখ ভরিপুর ॥ 

মেঘ জিনি ঘন গরজন । 

সনে তম বরিষণ ॥ | 

পুলক বজিত সব তনু ॥ 

কেশর কদম্য ফুল জন্ু ॥ 

করুণাঁয় কান্দে সব তদেশ। 

জ্ানদাঁস না পায় উদ্দেশ ॥ 
চারটি 

গীন্বীর | 

কি লাগি গৌর মোর । 

নিজ রসে ভেল ভোর ॥ 

অবনত করি মুখ । 

ভাবয়ে পুরুব ছখ ॥ 

বিছি নিকরুণ ভেল । 

আধ নিশি বহি গেল ॥ 

তন্ানদশস কহে গোরা ॥ 

নিজ রমে ভেল ভোর ॥ 



২৬৪ 

| 

জানদাস। 

ধানশী। 
সোণার গৌর টাদে। .. 

উরে কর ধরি, ফুকরি ফুকরি, 
হা নাথ বলিয়া কান্দে ॥ | 

গদাধর মুখে, ছল ছল আঁখে, 
চাহয়ে নিশ্বাস ছাঁড়ি। 

ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর, 
থির নয়নে নেহাঁরি ॥ 

বিরহ আনলে, দহয়ে অন্তর, 
ভন্ম না হয় দেহ। 

কি বুদ্ধি করিব, . কোথা বা যাইব, 
কিছু না বোলয়ে কেহ ॥ 

কহে হরিদাস, কি বলিব ভাঁষ, 
কিসে হেন হৈল গোরা। 

জ্ঞানদাস কহে, রাধার পিরীতে, 
সতত মে রসে ভোরা।॥ 

ধানশী। 

হেম বরণ বর, স্ন্দর বিগ্রহ, 
সহ্বরতরু বর পরকাশ। 

পুলক পত্র নব, প্রেম পক ফল, 
কুহ্থম মন্দ মৃছ্হাঁস ॥ প্র 

উরে-_বুকে। ৪। গদাধর--্রীগৌরাঙ্গের পারিষদ। 
তিতি---ভিজিয়া। 



1. শ্রীগীরচন্দ্র।, ২৬৫. 

. মাচত গৌর, .. মনোহর অদ্ভুত, 
| রাঁজিত স্থরধুনী ধার। 
ভ্রিজগত লোক, ওক ভরি পাওল, 

ভকতি রতন মণিহার ॥ 
ভাব বিভব ময়। রস রূপ অনুভব, 

স্ববলিত স্ত্খময় অঙ্গ। 
_দ্বিরদ মত্ত গতি, অতি স্তবমনোহর, 

মুরছিত লাখ অনঙ্গ ॥ 
ধনি ক্ষিতি মণ্ডল, ধনি নদীয়াপুর, 

ধনি ধনি ইহ কলিকাল। 
ধনি অবতার, ধনিরে ধনি কীর্তন, 

জ্ঞানদাস নহ পাঁর॥ 
সপ পাতার 

৭। দ্বিরদ-_হস্তী। 
৯ ধনি--ধস্ত। 

৩৪ 



আনিত্যানন্দচন্্র। 
শা 

-গ ন্ধার | 

প্টবসন পরে মুকৃতা শ্রবণে | 
ঝলমল করে অঙ্গ নানা আভরণে ॥ 
পিঠে পাটথোপা তাঁহে শোঁভে হেম কাঁপা 
কলি-কল্মাষ-রাশি নাশি করে. কৃপা ॥ 
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রাঁয়। 
আগে নাচে আপে গায় গৌর বোলায় ॥ ্। 
লাফে ঝাপে যায় পু গৌর আবেশে । 
পাপ পাষগুমতি না-থুইল দেশে), 
দয়ার কারণে পছ' ক্ষিওি ততলে আসি। 
অবিচারে দিল প্রভু প্রেম রাশি রাশি ॥ 
র্সে রঙ্গে সঙ্গী রঙ্গী রামাই স্থন্দর | 
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর ॥ 
চৌদিগে হরিদাস হরি হরি বোলায়। 
জানদাস নিশি দিশি পহু'গুণ গায় ॥ 

০০ 

গৌরী । 
০্দখরে প্রবল মল্পবেশধারী | ৃ নাম নিত্যানন্দ, ভাইয়া বলি রোঁয়ত, 

ভাব বুঝিতে না পারি ॥ | 
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প্রানিক্াননচঙজ। ক হি ২৬৭ 

ভাবে ূ র্বিত টি ৯১ _লোচন। ছল, ছল, 
_দিগ বিদিগ নাহি মানে। 

মত্ত সিংহ জিনি, গরজন ঘন ঘন, 
জগমে কাহ না মানে ॥ | 

লীলা রসময়, স্রন্দ্র বিশ্রহ, 
আনন্দে নটন বিলাস । 

কলি মন দলন, দোলন গতি মন্থর, 
কীর্তন করল প্রকাশ । 

কটিতটে বিবিধ বরণ পট পহিরণ, 
মলয়জ লেপন অঙ্গে। 

জ্ঞান্দাস কহে, বিধি মিলায়ল, 
আনি কলিমে এছন রঙ্গে ॥ 

(2 আপস 

ধানশী। 

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ বায় 
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলাঞ্ 
লম্ফে লন্ষফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে । 
পাপীয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে ॥ 

পট্টবাঁস পরিধান মুকুতা শ্রবণে । 
ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে ॥ 

স্পা স্পা পা শা? 

১। টি লোচন ঢর ঢর”-_গী, চি ম। 
৪। “জগমে” স্থলে “জগমাহ1”-__হ, লি, পু। কাহ--কাহাকেও । 

১২। বিভিন্ন পাঠ--“জগমাহ এছন রঙ্গে”__লী, স। | 
১৪। *চৈতন্ত” স্থলে “গৌরাক্ষ”--গী, ক, ত। 
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চারি রা, ক ডি 2ঃ রি. 

নি চি ৭ তি ২10 তি 

দি যুগ ই তি ও 

অঙ্গে রঙ্গে যায় নিশ
হ, রাখ' ] সুন্দর | 

_ £গবরীদাঁস আদি ডি সঙ্গে সহচর ॥ ॥ 

্ জীন নিতাই মোর হরিবোল বোলায় | 
জ্ঞানদাস নিশি দ্িশি নিতাই গুণ গীয় । 

বেলোয়ার | 

স্থবলিত বলিত, ললিত পুলকাইত, 
মূর্তি পিরীতিময় কাঞ্চন কাতি। 

শরদ চাদ ছাদ | মুখমণ্ডল, 
লীল! গতি রতিপতি কো! ভাতি ॥ 

গৌর মোহনিয়া বলি নাচে। 
অরুণ চরণে, . অণি মজীর রঞ্জিত, 

অঙ্গ ভঙ্ষে কত কাচনি কাচে ॥ ক্ষ । 

গদ গদ ভাষ, হাস রসে রোয়ত, 
অরুণ নয়ানে কত ডরকত ঢলোর। 

নটন রঙ্গে, কত রঙ্গ বিভঙ্গিম, 
আনন্দে মগন সঘনে হরিবোল ॥ 

বনি বনমাল, উর উপর 

কনয়া শিখরে কিরণাঁবলি ভাতি। 

জ্ঞানদাস আশই, ... অহনিশি গাওই, 
গৌর গুণ ইহ দিন রাতি ॥ 

€ 

শা পপি খপ পালি পলাীশিশলতাত পাত পাপা পাসে 
৮ ২ পাশ শীশিশিশিশ চে সত ৪৬ 

৩.। গীত িভনিনিতে নিতাই” » পাঠান নাই “হরিদাস” 'আছে। 

৯৮1 পাঠান্তর--"নিরবপি গ্রাওয়েশইলী, স। 












